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Abstract 

	  

I denna kvalitativa fallstudie presenteras projektet Rookie – en sportskola för nyanlända. Med 

anledning till att invandringen ökar i landet och alla de problem som finns med segregation är 

det intressant att en studie om idrott som integrationsarena genomförs.  

Studien ökar förståelsen för hur idrott kan fungera som en arena för integration. Idrotten bidrar 

med språkstimulering, förbättrad hälsa, gemenskap, fostran och ökad förståelse för samhällets 

uppbyggnad. Efter intervjuer med berörda i projektet framkom det att Rookie, som 

integrationsprojekt, skulle skapa bättre möjligheter för nyanlända barn och unga att delta i olika 

fritidsaktiviteter, vilket skapar förutsättningar för en god hälsa, ökad integration och motverka 

utanförskap. Detta uppnåddes genom att låta deltagarna prova på olika idrottsaktiviteter och få 

en nära kontakt med de fritidsledare som medverkade. Utöver att deltagarna blev mer 

integrerade som en effekt av Rookie lärde de sig även bättre svenska, fick nya vänner och 

började idrotta.  

I studien framkommer vilka arbetsmetoder som lämpar sig för ett framgångsrikt utfall av ett 

idrottsintegrationsprojekt, bland annat att arbeta med förebilder samt att kommunen äger och 

genomför projektet.  

 

Nyckelord: integration, föreningsidrott, projekt, integrationsprojekt, idrott, utrikes födda 
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Förord 

	  

Vi tycker att ämnet idrott och integration är väldigt intressant och under resans gång har vi lärt 

oss mycket. Vi har haft många givande, spännande och tankeväckande diskussioner, både med 

varandra men även med våra respondenter. Arbetet har varit krävande och emellanåt 

frustrerande, vi vill vara med och förändra världen så att diskriminering och andra hemskheter 

inte längre finns. Vi kan inte göra allt men vi kan göra något och hoppas att idrotten fortsätter 

arbeta med integrations- och diskrimineringsfrågor, kanske vårt examensarbete kan bidra med 

ökad förståelse kring hur ett idrottsintegrationsprojekt bör genomföras. 

Ämnet är aktuellt och viktigt att belysa, vi är stolta över vad vi åstadkommit men hade inte 

klarat det utan vår handledare Joakim Åkesson som har stöttat oss och bidragit med värdefull 

rådgivning för att arbetet ska bli så bra det kan bli.  

Andra personer vi vill passa på att tacka är samtliga respondenter, utan er hade vi inte kunnat 

genomföra vår studie som bidragit med så mycket för vår personliga utveckling. Tack! Tomas 

Tecle bidrog med kontaktuppgifter till projektledaren för Rookie så till honom vill vi också 

rikta ett stort tack.  

Växjö, den 19 maj 2016 
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1.  Inledning 

	  

I världen debatteras det ofta om att mångfald är positivt, att det till exempel inom ett företag 

främjar om det finns personal med olika kunskaper. Legrain (2013:97-98), politisk brittisk 

journalist, anser att det är så världen borde se på invandring. I många fall är invandrare 

annorlunda gentemot den inhemska befolkningen sett till bland annat kultur och utbildning, 

invandrare har andra kunskaper och förmågor. Detta ger både företag och den inhemska 

befolkningen möjligheter, ett företag kan exempelvis lära känna en ny marknad och/eller en ny 

målgrupp. Vidare fortsätter Legrain (2013:100) att en stor del av världens befolkning ser 

negativt på invandrare och invandring vilket han tycker att det är fel, som han antyder i sin bok 

invandrare – vi behöver dem. Drivkraften som finns i att vilja lyckas i ett nytt land samt att 

invandrare ofta inte är fullt välkomna i samhällets alla sammanhang bidrar till att de startar 

väldigt många nya företag. Nybildandet av företag leder till en bättre statsekonomi i form av 

bland annat fler arbetstillfällen för befolkningen. Avslutningsvis förklarar Legrain att 

invandring är positivt för samhället och för lyckad invandring krävs en god integration.  

De los Reyes och Kamali (2005:3-4) har i en rapport på uppdrag av Statens offentliga 

utredningar visat på varför integration behövs. En god integration minskar utanförskapet 

genom kunskap om varandra och en god integration kännetecknas av att alla medborgare ska 

kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Turesson (2012:19) författar läroböcker och 

förklarar att integration är nödvändigt för att inte riskera att den svenska demokratin faller, 

integration medför att fler personer använder sin rösträtt och accepterar de demokratiska beslut 

som fattas. Vidare berättar Turesson att en god integration kan minska risken för konflikter 

mellan olika grupper samt medför att befolkningen känner sig delaktiga i samhället vilket är 

ett sätt att reducera utanförskapet. 

Det är betydelsefullt att ta tillvara på invandring genom en god integration. Känt sedan tidigare 

är att idrott kan anses ha egenskaper som gynnar integration varpå en studie kring 

idrottsintegrationsprojekt är relevant.  
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1.1.   Bakgrund 

I denna del presenteras bakgrunden för studien, den problematik som finns för utrikes födda, 

hur det är att vara invandrare i Sverige samt hur idrotten ser på och arbetar med integration.  

 

1.1.1.   Problematik för utrikes födda  

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) (2015a) var befolkningsantalet i Sverige år 2014 närmare 

tio miljoner, av dessa var drygt 1,6 miljoner utrikes födda vilket motsvarar 16,5 procent. 

Invandringen ökar och enligt Migrationsverket (2015 och 2016) fördubblades asylsökningarna 

från 81 000 år 2014 till 163 000 år 2015. Enligt SCB (2015b:83) förväntas invandringen 

fortsätta öka, främst på grund av den politiska instabiliteten runt om i världen och i synnerhet 

inbördeskriget i Syrien samt den globala flyktingkrisen. 

Nationalencyklopedins (u.å.a) definition av att integrera är att sammansmälta till en helhet 

vilket inte betyder att individer ska förändras utan endast anpassa sig efter situationen. Legrain 

(2013:298-299) beskriver hur integration bör gå till:  

Integration är en dubbelriktad process. Om invandrarna är beredda att anpassa sig till landets seder, 

måste de infödda också vara beredda att behandla dem som en del av den inhemska befolkningen. 

Om samhället är rasistiskt, eller bara likgiltigt, då kommer inte invandrarna ens med bästa vilja i 

världen att lyckas passa in. Motsatt gäller, att om invandrarna accepteras i samhället utan att tvingas 

anpassa sig måste de också vara beredda att delta i det. Om invandrarna vill fortsätta att stå för sig, 

då kommer inte det mest liberala samhälle att lyckas integrera dem. Det krävs insatser från båda 

håll.  

Legrain menar alltså att för en god integration krävs det att både invandrarna och den inhemska 

befolkningen strävar åt samma håll. Aytar (ur Bengtsson och Kugelberg, 2009:242), docent i 

socialt arbete, diskuterar begreppet integration och vad det innebär. I sin avhandling 

argumenterar Aytar för att det finns olika aspekter av integration i samhället, delvis är det det 

som många associerar med integration, att integration ska ske mellan personer med utländsk 

bakgrund och samhället i övrigt. Aytar hävdar dock att integrationen även handlar om att olika 

invandrargrupper ska integreras med varandra samt att det bör ske en integration mellan 

individerna inom invandrargrupperna. För en fullständig integration är dessa tre olika typer 

beroende av varandra, integration på en nivå bidrar till ökad integration på en annan nivå. 

Turesson (2012:17–18, 20) förklarar att integration krävs för att utrikes födda ska komma in i 
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samhället, för att då bland annat lära om språk och kultur vilket underlättar förståelsen för 

varandras olikheter som krävs för en framgångsrik integration. Integration skapas i ett samspel 

mellan utrikes samt inrikes födda och vidare beskrivs en fungerande integration som så att 

utrikes födda ska ha lika goda möjligheter att agera i samhället som någon som är född i landet. 

Edling (2015), integrationsansvarig för Landsorganisationen i Sverige (LO), redogör i 

rapporten Förorterna som moder Svea glömde att Sverige inte är ett integrerat land. Rapporten 

kartlägger 38 olika förorter och bostadsområden runt om i hela Sverige, där invånarantalet med 

utländsk bakgrund är hög.  

Det finns olika aspekter av integration, till exempel språk, arbetslöshet och trångboddhet, dessa 

aspekter hör ofta ihop vilket Edlings rapport visar. Edling (2015:5-10) presenterar att det 

svenska språket inte talas i lika stor utsträckning i förorterna som det gör i innerstäderna. Det 

är en orsak till att utrikes födda inte kan alternativt har bristande språkkunskaper i svenska, en 

annan orsak är att det långt ifrån är samtliga utrikes födda som erhåller goda möjligheter för en 

kvalitetssäkrad språkundervisning. Edling hävdar att de uteblivande eller bristande 

språkkunskaperna bidrar till lägre skolresultat i de undersökta förorterna samt 

bostadsområdena jämfört med övriga landet. Edling uppmärksammar att andelen icke behöriga 

för gymnasial utbildning i dessa valda förorter och bostadsområden stadigt ligger på cirka 30 

procent medan samma andel för hela landet under en period steg från 8,5 till 12,7 procent. 

Procentandelen i hela landet är knappt hälften av vad procentandelen för de 38 förorterna är 

men det var först när landets genomsnittliga procentandel steg som åtgärder genomfördes. Både 

Edling (2015:5–10) och Turesson (2012:19) antyder att dåliga skolresultat leder till 

arbetslöshet, Edling (2015:5-10) antyder även på att uteblivande eller bristande språkkunskaper 

leder till arbetslöshet. Enligt en av Organisation for Economic Co-operation and Developments 

(OECD) (2015:18) rapporter framgår det att Sverige är bland världens sex sämsta länder på att 

sysselsätta utrikes födda på arbetsmarknaden. Vidare fortsätter Edling (2015:10, 17-18) 

förklara att år 2013 var det 14 procent av de inrikes födda som levde i trångboddhet och samma 

år var det 36 procent av de utrikes födda som levde i trångboddhet. Edling (2015:17–18) 

uppvisar statistik om att trångboddheten bland utrikes födda ökar. Edling (2015:45, 49) 

uppvisar att sambandet mellan uteblivande eller bristande språkkunskaper och arbetslöshet 

leder till utanförskap, vilket bland annat märks i och med att det är lågt valdeltagande bland 

utrikes födda samt att vi nu lever i ett vi- och dom-samhälle. Detta utanförskap både från 

samhället och arbetsmarknaden menar Edling (2015:47) och Turesson (2012:19) leder till ökad 

kriminalitet bland utrikes födda.  
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1.1.2.   Att möta det nya 

Skowronski är filosofie doktor i migrationsvetenskap och har i sin avhandling Skola med 

fördröjning (2013:119-122, 127, 130) diskuterat hur nyanlända i skolåldern upplever 

situationen att som ny komma till Sverige och till en svensk skola. De nyanlända eleverna 

upplever otrygghet i skolan och för att reducera den känslan söker de sig till grupper med 

personer i samma situation. Genom att umgås med personer som också har svårt för det svenska 

språket samt delar samma synsätt upplever de en gemenskap och därmed trygghet. Till exempel 

finns det de elever som fördröjer tiden i förberedelseklasserna för att de behöver stärka 

självförtroendet innan de vågar lämna tryggheten och gå över till en ordinarie klass där de är i 

underläge rent språk- och kunskapsmässigt. Även om det är många av de nyanlända eleverna 

som känner samhörighet med de personer som har liknande erfarenheter och traditioner, är det 

ändå en stor del elever som är ivriga att få lära sig det svenska språket och få börja ordinarie 

undervisning för att känna delaktighet. Extra ivriga blir de elever som känner någon i den 

ordinarie klassen som har samma modersmål som de själva eftersom de då kan få ett visst stöd 

och hjälp från den personen.  

Likt Skowronski förklarar Jepson Wigg (2011:56, 61, 79-81), filosofie doktor i pedagogik, att 

många invandrare undviker kulturkrockar genom att söka sig till personer i samma situation. 

Vidare beskriver Jepson Wigg (2011:43, 77, 102) att de personer som hade sociala nätverk när 

de kom till Sverige upplevde en större trygghet, eftersom familj och vänner gav stöd vilket är 

betydelsefullt vid måluppfyllelse. Vänner har stor betydelse för att som nyanländ förhålla sig 

till och leva i det nya landet, i den nya skolan och för att skapa nya kontakter. Liksom 

respondenterna i Skowronskis avhandling menar Jepson Wiggs (2011:55-56, 58-60, 62-63, 66, 

68) respondenter att språket och skolan är viktiga faktorer. Skolan är viktig då den både bidrar 

till förbättrade språkkunskaper samt nya sociala kontakter. Jepson Wigg förklarar att 

språkkunskaper bidrar till en ökad känsla av trygghet och att det därför är av betydelse att 

snabbt lära sig språket. Bristande språkkunskaper kan medföra att invandrare inte vågar tala då 

rädsla upplevs för att inte bli förstådd eller att bli hånad på grund av brytning. Detta i sin tur 

kan leda till utanförskap vilket visar på att god svenska är nyckeln till gemenskap och när de 

utrikes födda ungdomarna kan ta steget från förberedelseklass till ordinarie klass upplever de 

en tillhörighet i sammanhanget.  
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1.1.3.   Integration och idrott 

Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts samlade organisation med cirka tre miljoner 

medlemmar. RF har tagit fram Idrotten Vill (2009:12), ett idéprogram för svensk idrott som 

inleds med RFs vision och värdegrund. Värdegrunden består av fyra punkter, glädje och 

gemenskap, demokrati och delaktighet, rent spel samt allas rätt att vara med. Allas rätt att vara 

med innebär: 

att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, 

etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 

förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

Via Idrotten Vill (2009:13, 18) förmedlar RF även att idrott kan bidra till att människor från 

olika kulturer accepterar och respekterar varandra eftersom att idrott är ett universellt språk.  

Idrottsminister Wikström (SVT, 2015), idrottsforskaren Peterson (2004:19–20), 

maskulinitetsforskaren Fundberg (Bengtsson, 2004:283) och RF (Idrotten Vill, 2009:13-14, 18 

och RF, 2016) menar att idrott och föreningsliv är en god plattform för integration. Idrott kan 

bidra till att utrikes födda finner en väg in i samhället genom att lära sig det svenska språket, 

demokrati, samarbete och att respektera varandra. Fundberg (2012:49) och Turesson (2012:18) 

förklarar att unga utrikes födda söker sig till idrotten eftersom de i den miljön finner större 

möjligheter att bli positivt bemötta samt att förbereda sig inför det övriga samhället. SVT Sport 

(2015) rapporterar att idrottsrörelsen sedan år 2009 har fått bidrag från staten på 1,7 miljarder 

kronor årligen, inför år 2015 tillfördes idrotten ytterligare 32 miljoner kronor för att sedan år 

2016 tillföras 64 miljoner kronor. Regeringen har fastställt att dessa extra miljoner ska gå till 

integrationsprojekt för nyanlända flyktingar.  

Med ovanstående information om den ökande invandringen och de problem som kan uppstå 

med utanförskap är det relevant att ta till vara på RFs värdegrund om att alla har rätt att vara 

en del av idrottssverige oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 

läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Därav anses idrott ha en fördel gentemot 

andra sociala rörelser samt att idrott är ett globalt fenomen och välkänt av de flesta. Problem 

med utanförskap leder till sämre skolresultat, ökad arbetslöshet, lågt valdeltagande samt ökad 

kriminalitet vilket drabbar hela samhället. Genom att lära sig språk och kultur ökar chansen till 

en god integration och då kan ett integrationsprojekt vara angeläget, liksom att ett sådant 

projekt kan bidra till sociala nätverk som ökar tryggheten. Möjligheten att få lära sig eller 

förbättra språket kan reducera känslan av otrygghet. Idrott kan vara en väg för att öka 
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integrationen och en studie kring idrottsintegration anses vara angelägen eftersom 

invandringen ökar och att idrott är en global arena.   
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2.  Syfte och frågeställningar 

	  

Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att kritiskt analysera, diskutera och problematisera 

avsikt, metod och utfall av Rookie som är ett integrationsprojekt inom idrotten. Detta för att 

öka förståelsen för hur föreningsidrott kan fungera som en arena för integration i samhället. 

Det kan anses att idrott är bra för integration och med denna studie nyanseras det synsättet 

varpå ett projekt som Rookie studeras. Rookie är en sportskola för nyanlända i åldrarna 13-20 

år som ges möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter för att välkomnas in i föreningslivet. 

Banduras teori för modellinlärning, Shannon och Weavers kommunikationsmodell, Putnamns 

teori om socialt kapital samt flexibilitet appliceras i studien för att ge ökad förståelse kring nyss 

beskrivna syfte. Då teorierna behandlar individers beteendeinlärning, hur kommunikation sker 

effektivt samt hur föreningslivet kan bidra till att känna tillhörighet i en social kontext anses 

dessa teorier vara lämpliga för att förstå vad ett idrottsintegrationsprojekt kan bidra med för 

dess deltagare.  

 

1.   Vad var avsikten med Rookie? 

2.   Vilka metoder användes i Rookie?  

3.   Vad blev utfallet av Rookie?  

4.   Hur står sig avsikten med Rookie, dess metod och utfall i relation till varandra?  

5.   Vad kan projektledningen ta hänsyn till vid ett integrationsprojekt inom idrotten? 
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3.  Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring arenor för integration samt hur idrotten kan 

fungera som socialisationsarena. Hertting och Karlefors (2012:6) antyder att det finns en 

begränsad mängd forskning inom området för idrott och integration, därför är en av ingångarna 

till den tidigare forskningen integration på andra arenor än idrotten. Förståelsen önskas öka för 

hur idrott kan fungera som en arena för integration varpå det kan vara relevant att diskutera 

andra integrationsarenor för att en uppfattning om vad integration och vad det kan leda till ska 

bildas. En annan ingång till den tidigare forskningen har fokus på idrottens fostran av individer, 

för att öka förståelsen för idrottens betydelse i samhället.  

 

3.1.   Föreningslivet som en arena för integration 

En kontext utanför idrotten där integration äger rum är till exempel föreningslivet menar Aytar 

(2007:11-14).	  I sin avhandling undersökte Aytar (2007:15, 36) hur personer med olik etnisk 

bakgrund strävar efter insikt och förståelse i sina relationer på arenor i samhället där integration 

uppstår, till exempel genom invandrarföreningar. Aytar (2007:79) beskriver de fyra vanligaste 

funktionerna med att bilda invandrarföreningar som kulturell, politisk, anpassnings- och 

hemlandsrelaterade. I en förening får deltagarna kunskap som föreningslära, mötesteknik, 

konflikthantering samt olika arbetsformer, som Aytar (2007:220) menar speglar det svenska 

ideella föreningslivet. Allt efter tiden gick, förklarar Aytar (2007:80), insåg 

invandrarföreningarnas deltagare att de ville ungefär detsamma som andra invandrarföreningar 

och beslöt sig därför att enas och starta ett samarbete för att kunna uppnå sitt syfte och sina 

mål. Då menar Aytar (2007:221) att invandrarna fick lära sig mer än om föreningslivet, det var 

nu viktigt med respekt vid möten där olika kulturer korsas eller där åsikter, normer och 

värderingar inte alltid stämmer överens. Vidare fortsätter Aytar att respekt är avgörande vid 

möten där människor med olika bakgrund möts och att det handlar om ”jag och du” och inte 

”jag och det”. Hur väl denna integration fungerar menar Aytar (2007:208) beror på hur de 

ledande aktörerna i föreningarna ser på fenomenet.   

I antologin Föreningsliv, makt och integration (2004:3-4, 7) där Bengtsson är ansvarig utgivare 

har bokens vetenskapliga författare redovisat för ett antal olika forskningsresultat kring vad det 
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svenska föreningslivet kan bidra med för en ökad integration. Bengtsson (2004:8-10), professor 

i statsvetenskap, förklarar att integration är ett svårdefinierat begrepp och att det i Föreningsliv, 

makt och integration diskuteras politisk integration. Ett politiskt integrerat samhälle definierar 

Bengtsson som att hela befolkningen kan ta del av de politiska rättigheter och resurser som 

anses fullvärdiga för medlemmar i samhällsgemenskapen, alltså att varje medborgare ingår i 

samhället på lika villkor. Vidare beskriver Bengtsson (2004:12) att föreningar bildas för att 

uppnå medlemsnytta, oavsett om det handlar om att arrangera idrottstävlingar, billiga inköp 

eller insamlande av pengar för välgörande ändamål. Han menar att deltagandet i föreningslivet 

är politisk integration, genom att medlemmarna får ett politiskt deltagande och inflytande samt 

att medverkan i gemensamt beslutsfattande formar attityder och färdigheter. Vidare hävdar 

Bengtsson att föreningslivet stärker landets demokrati då medborgarna får en plattform att 

påverka samt att föreningslivet stärker medborgarnas politiska förmåga. Bengtsson (2004:14) 

hävdar att föreningslivet bidrar med ett brett politiskt engagemang hos medborgarna, läran om 

demokratiskt beslutsfattande samt en allmän folkbildning. Han hävdar också att föreningslivet 

bidrar till upprätthållandet av ett socialt nätverk samt kunskap om de normer som finns i den 

miljön. Det föreningslivet bidrar med för integrationen gäller både inrikes- och utrikes födda.  

I samma antologi har Aytar (2004:68-71) klarlagt relationerna mellan invandrarorganisationer, 

befolkning samt stat och kommunikationen som sker däremellan. Hans studie påvisar bland 

annat att föreningslivet är en betydande arena för sociala relationer, i föreningar kan de skapas, 

förändras och utvecklas samt att föreningslivet kan bidra med relationer över etniska gränser.  

Relationen mellan utrikes föddas deltagande i föreningslivet samt deras politiska utanförskap, 

förklarar Myrberg (2004:222-224), filosofie doktor i statskunskap, som en individ utanför 

föreningslivet upplever det politiska utanförskapet större. Vidare förklarar Myrberg att 

skillnaden sett till medlemskap i idrottsföreningar skiljer sig kraftigt åt mellan inrikes- och 

utrikes födda, inrikes födda är i högre grad mer aktiva i idrottsföreningar. Varpå inrikes födda 

i större mån är medvetna och delaktiga i sina demokratiska rättigheter.  

 

3.2.   Utbildning och arbetsmarknad – en väg in i samhället  

En annan plattform för integration, än föreningsliv, är skolan, något som Skowronski (2013:19) 

behandlar i sin avhandling där hon ämnar undersöka interaktionen mellan nyanlända elevers 

möjligheter och hinder att bli en del av skolans sociala gemenskap. Den största faktorn till 
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integration respektive segregation menar Skowronski (2013:125-126, 128-130) är språket. De 

intervjuade eleverna menar att de känner sig ensamma och emellanåt ignorerade på grund av 

bristande språkkunskaper, till exempel vågar de inte träffa någon och umgås på fritiden med 

rädsla för att tala det svenska språket. Genom att kunna språket berättar eleverna att det 

underlättar kamratskapet, samtalen kan bli djupare och relationerna stärkas. 

LOs projekt Ökad Sysselsättning genomfördes med fokus på invandrare i den svenska 

arbetsmarknaden. Enligt Behtoui (1999:3-6), som författat rapporten, är en framgångsrik 

integration på arbetsmarknaden nyckeln till integrering för alla människor som invandrat. Svag 

integrering i arbetslivet innebär svag integrering i det svenska samhället, menar Behtoui. 

Arbete leder inte bara till materiellt välstånd utan skapar också social samvaro och gemenskap 

med andra människor. Arbete bidrar till kunskap och erfarenhet samt att individerna tar del av 

en social gemenskap. Genom att arbeta ger invandare sitt bidrag till det svenska samhället och 

utan deltagande i arbetslivet blir det svårt för invandrare att etablera sig i samhället. Individer, 

företag och samhälle gynnas samtliga av att invandrare kommer ut på arbetsmarknaden, genom 

att nyttja den kompetens invandrare kan bidra med kan landet blir ekonomisk stärkt.  

 

3.3.   Idrotten som socialisationsarena  

Förr, menar Redelius (2002:23), professor i pedagogik, att uppfostran skedde i familjehemmet 

men allt eftersom har detta uppdrag under 1900-talet förskjutits från det enskilda 

familjehemmet till samhället i stort. Vidare fortsätter Redelius (2002:18) att idrotten, som en 

del av samhället, får statligt och kommunalt ekonomiskt stöd då idrott anses främja folkhälsa, 

integration och fostran samt värna om god etik.  

I sin akademiska avhandling har Karp (2000:44), docent i pedagogik och legitimerad psykolog, 

fokuserat på betydelsen av idrotten i förhållande till samhället och individen själv. Efter att ha 

intervjuat föräldrar till barn som idrottar, om hur föräldrarna ser på idrott som fostran har Karp 

(2000:124-125) delat upp fostran i tre teman, kollektiv anpassning, kommunikativ anpassning 

samt självutveckling. Med kollektiv anpassning menar Karp de normer och värderingar som 

gäller vid större sociala sammanhang. Vidare förklarar Karp att kommunikativ anpassning 

syftar till lära sig kommunicera idrottens termer vilket i stora drag handlar om att visa hänsyn, 

artighet och att kunna förstå och uppskatta andras prestationer. Det sista temat i Karps studie 

är självutveckling och handlar om förändring hos barnens kroppsliga och psykiska förmågor. 
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Likt Karp, har även Redelius (2002:29) i sin avhandling gällande idrottens pedagogiska 

påverkan på barn och ungdomar, kommit fram till liknande resultat. Redelius menar att barn 

och ungdomar lär sig av ledare, bland annat normer och värderingar. Vidare förklarar Redelius 

(2002:19, 28) att barnen genom att befinna sig i en idrottsmiljö lär sig den sociala kontexten 

som att passa tider, prestera sitt bästa och följa instruktioner men även att barnen kan finna sin 

identitet samt få bättre självkänsla och kroppsmedvetenhet.  

I en statistisk undersökning genomförd av RF (2010:4) hävdar ungdomar med utländsk 

bakgrund att idrotten har stor betydelse för dem varpå Hertting och Karlefors (2012:10) i en 

utvärderingsrapport för RF förklarar att då idrotten är global med en stark dragningskraft utgör 

den en viktig integrationsarena. Jepson Wigg (2011:91-94) har i sin avhandling om 

flyktingskap och om hur det är att komma som ny till Sverige beskrivit att idrotten varit en 

räddning för några av respondenterna. En tjej var mobbad men blev tipsad om att prova på 

basket och det blev det centrala i hennes liv och hon fick vänner genom idrotten. Två killar 

började med tennis respektive kampsport och fick genom det lära sig det svenska samhället 

och sociala kontexter. Idrotten har för dessa tre individer varit en väg ut i samhället och har 

varit betydande för gemenskap och delaktighet. Fundberg (ur Bengtsson, 2004:286) beskriver 

idrott som en mötesarena och som en god integrationsarena, alla har chans att delta och vinna 

oavsett bakgrund eller kunskapsnivå individen har. Vidare förklarar Fundberg att idrott bidrar 

till gemenskap, föreningsfostran, kontaktnät och självförtroende.  

 

3.4.   Tidigare forsknings bidrag till studien 

Studiens tidigare forskning har bidragit med ökad förståelse för varför idrott är bra för fostran, 

bland annat lär sig idrottsdeltagare språket, hur de ska agera i sociala kontexter samt acceptans 

för andra människors olikheter och kulturer. Forskningen har också bidragit med ökad 

förståelse för att föreningslivet speglar och är en väg in i samhället. Idéerna för de teman och 

frågor som används i studien och under intervjuerna har framkommit ur den tidigare 

forskningen, till exempel frågor kring språket samt idrottens betydelse. Trots forskning om 

integration samt forskning om att idrott fungerar som en socialisationsarena där framförallt 

barn och ungdomar fostras finns det ingen forskning som sammanlänkar dessa två ämnen. 

Forskningen berättar att idrott kan vara en god arena för integration men det finns ingen 

forskning som visar hur det kan gå till. Studiens syfte riktas mot föreningsidrott varpå det är 
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intressant att studera forskning som berör föreningsliv och hur föreningslivet kan bidra som en 

integrationsarena, för att i diskussionen jämföra likheter och skillnader. 
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4.  Teori 

	  

Nedan presenteras motivering till val av teorier samt de teoretiska utgångspunkter som är 

aktuella i studien, Banduras sociala inlärningsmetod, Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell, Putnams teori om socialt kapital samt flexibilitet.  

 

4.1.   Motivering till val av teorier 

Teorierna har applicerats till studien efter insamlad empiri. Empirin har bidragit till fyra 

centrala delar som kan anses relevanta att analysera ur ett teoretiskt perspektiv med avsikt att 

öka förståelsen.  

En viktig utgångspunkt för studien är Aytars (2007) resonemang kring föreningslivet som 

integrationsarena, som går att finna i den tidigare forskningen. Aytar förklarar att föreningslivet 

bidrar till ökad kunskap om samhällets uppbyggnad, att föreningslivet är en betydande arena 

för sociala relationer samt att föreningslivet bidrar till möten över etniska gränser. Genom 

elektronisk sökning på nyckelord som föreningsliv, kommunikation, inlärning, anpassningsbar 

i samband med teori framkom följande teorier Banduras sociala inlärningsmetod, Shannon 

och Weavers kommunikationsmodell, Putnams teori om socialt kapital samt flexibilitet.  

Det kan anses intressant att analysera hur nyanländas inlärningsprocess går till, varav en modell 

om inlärning kan bidra till ökad förståelse kring hur en situation kan underlätta lärandet samt 

hur personer med auktoritet kan bidra till att förmedla sina värderingar och normer till ett visst 

beteende. Genom att analysera kommunikation och flexibilitet kan förståelsen öka för dess 

innebörd vilket kan anses vara intressant för att öka förståelsen kring hur kommunikation och 

anpassning fungerar i ett idrottsintegrationsprojekt. Det kan anses relevant att studera resultatet 

ur ett perspektiv som rör socialt kapital för att öka förståelsen kring hur 

idrottsintegrationsprojekt kan främja samhället.  

Nedan presenteras Banduras sociala inlärningsmetod, Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell, Putnams teori om socialt kapital som ska bidra till ökad förståelse 

gällande studiens resultat och sätta det i ett sammanhang. Ett antal olika begrepp presenteras 
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med syfte att underlätta för läsaren, ord kan ha olika betydelse i olika sammanhang, därför 

definieras några begrepp som är återkommande i studien.  

 

4.2.   Banduras sociala inlärningsmetod 

Bandura är en kanadensisk socialpsykolog som studerar människors inlärningsbeteende, enligt 

Svensson (1992:48-49). Enligt Svensson menar Bandura att en individs inlärningsbeteende är 

beroende av människans kognitiva förmågor, som att tänka, planera och förutse 

konsekvenserna av sina handlingar samt i viss mån positiv och negativ förstärkning. Bandura 

menar att det är modellen, den som utför beteendet, och inte observatören, den som ska lära sig 

beteendet, som får den positiva eller negativa förstärkningen. Bandura har tagit fram en 

beprövad och noggrant kontrollerad teori om modellinlärning. Bandura (1977:24-29) förklarar 

att det finns fyra steg i teorin om modellinlärning, uppmärksamhet, kvarhållande i minnet, 

motorisk reproduktion samt motivation.  

Uppmärksamhet. Observatören måste uppmärksamma modellens beteende och ha ett visst 

intresse för det. Uppmärksamheten och intresset för observatören gentemot modellen ökar om 

det redan finns en god relation mellan dessa parter, till exempel far och son. Även människor 

med hög status, som till exempel artister eller idrottsstjärnor, kan bidra till att 

uppmärksamheten hos observatören ökar. Bandura (1977:17-18) hävdar att om observatören 

ser modellen få beröm och uppskattning från den sociala omgivningen som gensvar på ett 

särskilt beteende fungerar dennes handlingar ofta som en stark pådrivare för observatören att 

ta efter. Det finns faktorer som kan påverka uppmärksamheten negativt, till exempel 

koncentrationssvårigheter, trötthet eller sjukdom hos observatören.  

Kvarhållande i minnet. Efter att ha uppmärksammat modellens beteende måste observatören 

memorera detta. Kvarhållande i minnet sker vanligtvis på två sätt, det första är att memorera 

minnesbilder som symboliserar beteendet i detalj vilket är vanligt för yngre barn. Det andra 

sättet att minnas ett särskilt beteende är genom verbala formuleringar, eller språkliga kodningar 

som det också kallas. Det innebär att observatören minns beteendet genom att memorera det i 

språklig form.  

Motorisk reproduktion. För vissa typer av beteende, bland annat de fysiska, krävs det att 

observatören har de motoriska färdigheter som krävs för att kunna utföra beteendet. Motorisk 
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reproduktion är vanligt inom idrott, atleten eller observatören ser ett moment eller ett beteende 

och lär sig det, utöver det måste observatören träna upp sin motoriska repertoar för att kunna 

imitera beteendet.  

Motivation. Efter att ha uppnått de tre föregående stegen krävs det motivation för att 

observatören ska fortsätta imitera beteendet. Det är först i detta moment som Bandura medger 

att förstärkning i någon form kan krävas för att beteendet ska ske.  

Bandura (1977:17-18) använder som tidigare nämnt positiv och negativ förstärkning i sin teori 

och kallar det för vikarierande förstärkning. Det innebär att observatören noterar om modellen 

får positiv eller negativ förstärkning av dess beteende. Vid positiv förstärkning ökar 

observatörens motivation att bete sig på samma sätt som modellen.  

Då integration delvis handlar om acceptans kring andra länders kulturer och 

samhällsuppbyggnader kan en teori om inlärning anses vara tillämpbar i denna studie. Ur ett 

sådant perspektiv kan förståelsen kring inlärning av språk, fysiska förmågor, normer och 

värderingar underlättas.  

 

4.3.   Shannon och Weavers kommunikationsmodell 	   

Kommunikation är ett välkänt fenomen, enligt Shannon, forskningsingenjör och Weaver, 

forskare inom kommunikation (1949:3) är kommunikation bland annat att prata med varandra, 

image eller att sprida information. Kommunikation innebär att en individ påverkar en annan 

individs beteende eller sinnesstämning. Shannon och Weaver (1949:3-4) konstruerade teorin 

med föreställningen att det är talet som är kommunikationskanal, men hävdar att teorin går att 

anpassa till bland annat musik, reklam och television. Vidare menar Fiske (2003:17-22) att 

Shannon och Weaver var intresserade av att utarbeta ett sätt att använda 

kommunikationskanalerna på ett så effektivt sätt som möjligt. De arbetade fram en teori som 

gjorde det möjligt att förstå problem med att skicka en mängd information genom en kanal och 

att mäta varje kanals kapacitet av att överföra information.  

Kommunikationsmodellen beskriver grundläggande, enligt Fiske (2003:17-22) hur 

kommunikation kan ses som en enkel linjär process. Shannon och Weaver (1949:7-8) förklarar 

att modellen behandlar fem faktorer som ingår i kommunikationsprocessen, informationskälla, 

sändare, signal, mottagare och destination, utöver det behandlas en påverkande faktor, brus.  
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Informationskälla. Informationskällan väljer det meddelande som ska sändas, det kan vara ord 

i tal, ord i skrift, bilder, musik etcetera.  

Sändare. Det valda meddelandet anpassas via sändaren så att det signaleras till mottagaren över 

vald kommunikationskanal. 

Signal. Signalen kan till exempel, vid muntligt tal, vara ljudtrycket. Vid muntligt tal ser kedjan 

ut som följer; informationskällan är hjärnan, sändaren är röstmekanismen, signalen är 

ljudtrycket och kanalen blir luften.  

Mottagare. Är en omvänd sändare som ändrar meddelandet från en signal till ett meddelande, 

till exempel vid muntligt tal kan hörseln vara mottagare.  

Destination. Destinationen är det eller den som meddelandet är avsett för alternativt där 

meddelandet bearbetas, till exempel hjärnan.  

Brus. Enligt Shannon och Weaver påverkar bruset överföringen av meddelandet från sändaren 

till mottagaren. Enligt Nilsson och Waldemarson (2007:27) kan brus innebära information som 

inte ingick i sändarens avsikt alternativt förstöra den tänkta avsikten. Fysiskt brus innebär att 

det kan vara hög ljudvolym, dålig telefonlinje, att någon mumlar tyst och obegripligt eller att 

mottagaren hör dåligt. Semantiskt brus handlar om att sändare och mottagare inte tolkar 

budskapet på samma sätt, det kan bero på tvetydighet eller skilda språkvanor medan 

psykologiskt brus är de konsekvenser som fördomar, misstänksamhet och andra sådana 

störningar ger och är oftast svåra att helt undvika. Brus går att reducera eller eliminera genom 

kunskaper om och övning av kommunikation.  

I projekt där mer än en person är medverkande är kommunikation betydelsefullt. 

Kommunikationsmodellen appliceras till resultatet för att öka förståelsen för hur 

kommunikationen har fungerat, vad de eventuella brusen som kan ha uppstått beror på.  

 

4.4.   Putnamns teori om socialt kapital 

Putnam är en amerikansk professor i statsvetenskap som är känd för sin teori kring socialt 

kapital. Putnam (2001:7-8) menar att organisationsväsendet bidrar till ett socialt kapital, som 

handlar om att skapa och bygga förtroende mellan individer. Vidare hävdar Putnam att det 

finns en relation mellan deltagandet i föreningar, organisationer och sociala grupper med en 
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väl fungerande demokrati. Varpå han framställde en teori om socialt kapital, då Putnam anser 

att et sociala kapitalet med sitt nätverk och kontakter ger ett konkret värde för individen.  

Inom socialt kapital, förklarar Putnam (2001:19-20) att det finns en individuell och en kollektiv 

aspekt. Den individuella aspekten innebär att individen skapar kontakter som främjar det 

personliga intresset. Den kollektiva aspekten handlar i större utsträckning om hur individer kan 

påverka andra och samhället externt. Exempelvis kan majoriteten av grannarna samarbeta för 

att brottsligheten ska minska i grannskapet genom att vara observanta. Det kan finnas en granne 

som sällan är hemma men som ändå främjas av det externa sociala kapitalet i grannskapet.  

En central del i socialt kapital menar Putnam (2001:121-122) är villigheten att hjälpa andra. 

Socialt kapital kan beskrivas som att ge utan att räkna med en direkt gentjänst, istället förväntas 

en gentjänst en annan gång, vid behov, av någon annan. Putnam (2001:20-21) förklarar att detta 

kallas generaliserande ömsesidighet. Exempel på generaliserande ömsesidighet kan vara när 

ett ungdomslag i en idrottsförening får i uppdrag att sälja något för att tjäna pengar till 

lagkassan. En individ kan då köpa av barnet för att individens barn i framtiden ska få något sålt 

till någon annan. Putnam menar att ett samhälle som präglas av generaliserande ömsesidighet 

är bevisat mer effektivare än ett samhälle där misstro råder, ett samhälle där människor litar på 

varandra är en värdefull samhällstillgång. En grupp med nära relationer innebär tillförlitlighet 

och ger upphov för generaliserande ömsesidighet.  

Vidare beskriver Putnam att det finns tre olika former av socialt kapital, sociala nätverk, 

sociala normer och tillit, som alla i någon mån är beroende av varandra.  

Sociala nätverk. Enligt Putnam (2001:122) innebär sociala nätverk möjligheter att skapa 

relationer i en miljö där generaliserande ömsesidighet råder. Några nätverk är horisontella, där 

personer har likvärdig nivå, andra nätverk är vertikala och knyter samman ojämlikheter. I 

nästan samtliga nätverk kombineras båda karaktärsdragen. Samhällsengagerade nätverk, till 

exempel idrottsföreningar, är nätverk i en horisontell kontext eftersom individer oavsett 

kunskap, erfarenhet eller bakgrund är välkomna vilket är betydande för att skapa socialt kapital. 

Putnam (2001:304) menar att det är det sociala kapitalet i de olika nätverken som bidrar till att 

individer når sina mål. 

Sociala normer. Normer uppstår, enligt Putnam (2011:193-194) när en handling har liknande 

konsekvenser för samtliga i sammanhanget. Normer underlättar samarbete och förstärker 
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förtroende mellan människor. Att följa normer med ömsesidighet underlättar problemlösning 

och skapar trygghet.  

Tillit. Putnam (2001:143) förklarar att det finns olika sorters tillit, massiv tillit och 

generaliserande tillit, som är en förutsättning för generaliserande ömsesidighet. Massiv tillit 

berör de starkt förankrade relationerna som är personliga och djupa. I nätverk med relationer 

av massiv tillit är nätverket slutet och kan variera i storlek. Generaliserande tillit finns i nätverk 

där individerna har viss gemensam bakgrund och på så sätt förväntar sig ömsesidighet i viss 

mån. Relationerna är inte lika starka som relationer med massiv tillit varpå nätverken inte är 

slutna vilket innebär större möjligheter att bredda sitt sociala kapital då individerna i viss mån 

tvingas skapa kontakter för att fortsätta uppleva social tillhörighet.  

Socialt kapital innebär en rad olika positiva konsekvenser varpå Putnam (2001:344-345, 355) 

beskriver att socialt kapital har stor betydelse för individen sett till hälsa och välbefinnande. 

Den sociala samhörigheten påverkar individers liv från grunden, samhörighet gör personer 

lyckliga och engagerade. Det är konstaterat att nära relationer med familj, vänner och andra 

sammanslutningar har skyddande verkningar, både psykiskt och fysiskt. Socialt kapital 

minskar risken att få allvarliga sjukdomar eftersom socialt kapital har biokemiska verkningar 

på kroppen. Putnam (2001:304) förklarar även att individer med välställt socialt kapital klarar 

trauman och sjukdomar bättre och mer effektivt än individer med lågt socialt kapital, eftersom 

socialt kapital bland annat är ersättning för sömntabletter, magmedicin och c-vitamin. Socialt 

kapital kan bidra till att barn går färdigt skolan och håller sig friska. Deltagandet i sociala 

sammanhang bidrar till att individerna blir mer sympatiska och toleranta vilket i längden 

främjar samhället.  

Föreningslivet är en god miljö med dess sociala kapital, då Putnam (2001:356-358) hävdar att 

det finns demokrati- och föreningslära i den miljön. De individer som deltar i föreningar är mer 

benägna att rösta och delta politiskt, oavsett bakgrund.  

Då studien riktar sig mot idrottsintegrationsprojekt och föreningsidrott används teorin om 

socialt kapital. Teorin syftar till att öka förståelsen kring vad föreningslivet kan bidra med och 

hur det kan öka integrationen samt varför människor väljer att arbeta med integrationsprojekt.  
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4.5.   Flexibilitet 

Flexibilitet gör det möjligt för individen att situationsanpassa sig och Wonder samt Donovan 

(1990:15-18) menar att flexibilitet är en gynnsam egenskap hos människan. De människor som 

är öppna för flexibilitet har större möjlighet att utvecklas som personer än de som inte 

förespråkar flexibilitet. Vidare beskrivs att flexibilitet är att vara öppen för nya idéer vilket kan 

leda till framgång. Ljung, Nilsson samt Olsson (1997:52-54), författar läroböcker och 

jämställer flexibilitet med effektivitet. De beskriver att flexibilitet kan bidra till att människan 

anpassar sig efter förändringar, ser möjligheter och är öppen för nya situationer.  

Flexibilitet används som teoretiskt begrepp för att öka förståelsen kring varför det är viktigt att 

vara flexibel i ett integrationsprojekt.  

 

4.6.   Begrepp 

Asylsökande. Nationalencyklopedins (u.å.b) definition av asylsökande är en person som söker 

sig till ett land och där ansöker om asyl för att denne upplever sig vara i behov av skydd. 

Asylsökande nämns i bakgrunden och det kan anses vara viktigt att poängtera skillnaden mellan 

asylsökande och utrikes födda. Det bor ett visst antal utrikes födda i Sverige men samtliga av 

dessa är inte asylsökande, faktum är att enligt SCB (2016) tillhör asylsökande inte landets 

befolkningsantal förrän de har fått uppehållstillstånd och är således heller inga invandrare.    

Integration. Det har tidigare i studien presenterats att definitionen av integrera, enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.a) betyder att sammansmälta till en helhet, vilket inte betyder att en 

individ ska förändras utan att en acceptans finns mellan samtliga individer. Som nämnt i 

bakgrunden menar Legrain (2013:298-299) att integration är en ömsesidig process där 

invandrare samt den inhemska befolkningen ingår. Integration kan uppstå på många sätt, till 

exempel integreras klasskamraterna när de tillsammans börjar en ny klass eller att en ny spelare 

integreras med laget för att uppleva lagkänsla. I den här studien används integration i samband 

med samhället, när en person inte längre upplevs stå utanför samhället vilket Turesson 

(2012:17-18, 20) instämmer med.  

Utrikes född. Utrikes födda skiljer sig från personer med utländsk bakgrund. En person som är 

utrikes född är född i ett annat land än Sverige medan SCB (2015a) förklarar personer med 

utländsk bakgrund som utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utrikes. 	    
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5.  Metod 

	  

I följande kapitel diskuteras de metoder som används för att uppnå studiens syfte. Först 

presenteras den aktuella forskningsdesignen samt forskningsstrukturen, sedan presenteras 

urvalet, därefter sker en presentation av de källor som används samt en källkritisk diskussion, 

efter det motiveras val av datasamlingsteknik, en presentation av forskningsetiska 

överväganden samt analysmetod, disposition och metoddiskussion. Hermerén (2011:40) i 

samråd med Vetenskapsrådet har klarlagt faktorer som kan förbättra och klargöra kvalitén i 

studien. Studien ska ha ett tydligt syfte och entydiga frågeställningar, de metoder som valts ska 

förklaras och motiveras samt att studiens argument bör formuleras på ett sådant sätt att 

relevansen i relation till slutsatserna är tydliga. Hermerén (2011:40) förklarar att studien bör 

genomsyras av klarhet, ordning samt struktur och detta säkras genom att de båda undersökarna 

arbetar tillsammans med utvecklingen av studien.  

 

5.1.   Forskningsdesign 

Då syftet med fallstudien är att analysera, diskutera och problematisera avsikten, metoden samt 

utfallet i Rookie, fallet för studien, krävs ett djup och bredd i den insamlade datan. Vald 

studiedesign är fallstudie, vilket enligt Gratton och Jones (2010:107-108) samt Bryman 

(2002:260) innebär att detaljerad och ingående information om fallet presenteras. Då en 

förståelse för Rookie och kopplingen till integration önskas kan fallstudie anses lämpligt för 

att inte förbise betydelsefulla detaljer. Bryman (2002:68) förklarar att syftet med fallstudier 

inte är att generalisera resultatet mot omvärlden utan att diskutera resultatet i förhållande till 

det valda fallet. Gratton och Jones (2010:107-108) menar att andra karaktärsdrag som 

kännetecknar fallstudier är, att företeelsen studeras som ett specifikt fall, att fallet studeras på 

djupet, att fallet studeras i dess naturliga kontext samt att fallet bör studeras ur de involverades 

perspektiv och inte ur undersökarnas perspektiv. Studien ämnar studera Rookie i Eslöv, genom 

intervjuer med personer som har haft en roll i projektet fås en syn på projektet ur de 

involverades perspektiv. Eftersom studiens syfte består i att öka förståelsen för hur 

föreningsidrott kan fungera som en arena för integration i samhället är det tillämpbart för 

undersökarna att använda fallstudie som studiedesign. Bryman (2002:260) bekräftar att 

undersökning på djupet bidrar till att förstå betydelsen av ett särskilt fenomen eller fall. 
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5.2.   Forskningsstrategi 

Då studiens syfte är att analysera, diskutera och problematisera avsikten, metoden samt utfallet 

av Rookie anses kvalitativ forskningsstrategi vara relevant för att öka förståelsen för hur 

föreningsidrott kan fungera som en arena för integration. Då designen är fallstudie som kräver 

ett detaljerande djup i den insamlade datan är kvalitativ insamling relevant eftersom kvalitativ 

forskning, enligt Gratton och Jones (2010:29-30), handlar om att få ett djup och bredd i den 

insamlade datan. Det är eftersträvansvärt att respondenterna berättar om sina upplevelser av 

Rookie då deras perspektiv på fallet ska utgöra empirin. Detta bekräftas av Bryman (2002:249-

251) som förklarar att kvalitativ forskning innebär att varje individs tolkning och uppfattning 

om verkligheten utgör grunden för studien.  

 

5.3.   Urval 

I studien analyseras, diskuteras och problematiseras avsikt, metod och utfall av 

idrottsintegrationsprojektet Rookie. Rookie är en sportskola för nyanlända barn och unga. Vald 

studiedesign är fallstudie varpå det önskas ett bredd och djup i den insamlade datan och ett fall 

som Rookie är då relevant. Rookie är särskilt intressant att studera som 

idrottsintegrationsprojekt då Rookie är kommunägt samt att det i många avseenden står för 

mångfald. I Rookie deltar barn och unga av båda könen som får möjlighet att prova på olika 

idrotter. Kultur och Fritidsförvaltningen i Eslöv genomförde projektet då de såg ett behov av 

att aktivera nyanlända i kommunen. Eslöv är beläget i Skåne, ett län som har tagit emot en stor 

del av den flyktingström som ägt rum. Enligt SCB (2011:119) är Skåne det tredje största länet 

sett till antal utrikes födda, efter Stockholm och Västra Götalands län. Under år 2014 tog Skåne, 

enligt Sydsvenskan (2015), emot flest antal invandrare i Sverige sett till andel av befolkningen. 

Undersökarnas handledare hänvisade till Norberg, docent i idrottsvetenskap med engagemang 

för integrationsfrågor. Norberg i sin tur hänvisade till Tecle, vars ansvarsområde på 

Skåneidrotten är integration. Den position som Tecle har kan inge förtroende och trovärdighet, 

varpå kontakt med projektledaren för Rookie skedde efter rekommendationer. Kravet på 

projektet var att det skulle vara avslutat under eller efter år 2014, med hänseende till 

kvalitetssäkringen tid, se avsnitt 5.7. Kvalitetssäkring, samt studiens syfte.  
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Studiens syfte är att öka förståelsen för hur föreningsidrott kan agera som en arena för 

integration i samhället. Valet av föreningsidrott motiveras av att RF, som representerar 

specialidrottsförbund och idrottsföreningar, har fått statligt bidrag.	  Motiveringen till att idrotten 

erhöll ett statligt bidrag var att föreningsliv anses vara en god plattform för integration.	  Både 

tidigare forskning och teorin om socialt kapital menar att föreningslivet en är en god arena för 

förbättrad hälsa. Ovanstående argument mynnar ut i att det kan anses vara relevant att studien 

riktar sig åt föreningsidrott.   

De två förvaltningar som äger projektet är Kultur och Fritid i Eslöv samt Arbete och 

Försörjning. Det är däremot Kultur och Fritid som driver samt genomför projektet	  varpå några 

av studiens respondenter representerar Kultur och Fritidsförvaltningen. I studien intervjuas två 

av fyra ledare som deltog i projektet, det är fritidsledarna som intervjuats då det uppfattats att 

de har haft en större roll i projektet och arbetat närmre deltagarna än fältarbetarna.  

 

5.4.   Källor 

I detta avsnitt redogörs för vilka olika källmetoder som använts i studien. Thurén (2013:111) 

hävdar att vetenskapliga källor med expertis inom området ökar pålitligheten samt att 

trovärdigheten för studien ökar om det benämns vilka referenser som använts.  

 

5.4.1.   Litterära referenser 

I framförallt studiens bakgrund presenteras primär empiri som enligt Harboe (2013:83-85) 

består av dokumentärt källmaterial, till exempel statistik vilket ofta återfinns på internet eller i 

tidningsartiklar. I tidigare forskning presenteras sekundär empiri som enligt Harboe består av 

data någon annan har samlat in och analyserat. I studien används två 

litteraturundersökningsmetoder, litteraturdatabas och kedjesökning, för en bred inblick i ämnet. 

Harboe (2013:83-85) förklarar att med hjälp av litteraturdatabaser finner undersökarna 

litteratur genom att söka på olika nyckelord i en databas. Vidare beskrivs att bibliotekens 

litteraturdatabaser ofta är väl utvecklade men Harboe råder ändå att använda flera olika 

databaser då dessa är utformade olika och sorterar referenserna på skilda sätt. Kedjesökning 

innebär att undersökarna använder sig av referenslistorna i den redan använda litteraturen.	  En 
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risk med metoden är att det inte är den senaste och nyligen uppdaterade litteraturen som då 

används medan det finns en fördel att nyttja andras rekommendationer. 

 

Använda sökverktyg: Google.se  

Använda databaser: Linnaeus University Library, DiVA 

Använda nyckelord: fostran inom idrott, avhandling integration samhälle, avhandling skapa 

integration, RF idrott och integration, föreningsliv  

 

5.4.2.   Dokumentära referenser 

I studien används dokument som referens till datainsamlingen. Dokumenten är idéprövning för 

Rookie, projektplan för Rookie, projektavslutsrapport för Rookie, informationsblad, 

utvärderingsmall samt schema för Rookie vårterminen 2015 och höstterminen 2015. I 

dokumenten står det konkret nedskrivet information om projektet som respondenterna annars 

kan vara lite osäkra på, till exempel mål, exakt målgrupp etcetera.  

 

5.4.3.   Nyckelinformanter  

Studien använder sig av nyckelinformanter vilket är lämpligt i samband med kvalitativa 

fallstudier där bredd och djup önskas i den insamlade datan. Gratton och Jones (2010:113) samt 

Bryman (2002:285) beskriver en nyckelinformant som en person med väsentlig kunskap kring 

det aktuella ämnet. Patton (2002:321) förklarar att en nyckelinformant måste förstå studiens 

syfte och vilja studiens bästa. Då menar Bryman (2011:285) att nyckelinformanten hjälper 

undersökarna att få ytterligare kontakt med andra involverade personer för att föra studien 

framåt. Gratton och Jones (2010:113) förklarar att om kontakt med nya respondenter tas efter 

det att undersökaren fått kontaktuppgifter från en tidigare respondent skapar det tillit och 

förtroende hos respondenterna. Därav används nyckelinformanter, dels för insamlandet av 

empiri och dels för att få kontaktuppgifter till fler respondenter.  
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5.4.3.1.   Studiens interna informanter  

Stefan Persson är förvaltningschef på Kultur och Fritid i Eslöv, projektägare samt 

styrgruppsmedlem för Rookie. Intervjun skedde på Eslövs Stadsbibliotek där Stefan har sitt 

kontor. Stefan har bidragit med kontaktuppgifter till Marie Hilmersson, Rookies kontaktperson 

på Skåneidrotten.  Kultur och Fritidsförvaltningen har tydliga mål kring arbetet med 

socioekonomiskt svaga grupper varpå verksamheten arbetar för en jämlik folkhälsa. Stefan 

intervjuades med anledning av hans projektägarroll och han kan anses svara på administrativa 

frågor gällande Rookie. Som projektägare kan Stefan vilja försköna projektet varpå tendens 

kan uppstå. Som projektägare och förvaltningschef kan det hävdas att han vill framställa sig 

och sitt arbete som framgångsrikt.  

Projektledare för Rookie var Emma Sallander som är anställd av Kultur och 

Fritidsförvaltningen i Eslöv, Emma ingick även i projektgruppen. Intervjun ägde rum på Eslöv 

Stadsbibliotek där Emma har sitt kontor. Emmas roll i projektet var delvis att utforma 

projektansökan, som projektledare var hon ansvarig för budget, planering, utbildning samt för 

kommunikationen. Emma har tidigare inte arbetat med integrationsfrågor och har därför inte 

haft någon särskild kunskap om det. Men i takt med att behovet för integration växte fortbildade 

hon sig kring ämnet. Emma intervjuades med anledning av sin projektledarroll och kan anses 

ha god kunskap kring projektet. Emma och Stefan kan gissningsvis tros svara liknande på de 

frågor som ställts under intervjuerna vilket leder till triangulering och att trovärdigheten för 

studien ökar. Under intervjun framstod Emma emellanåt som osäker och hon trodde väldigt 

mycket vilket kan verka underligt då hon var projektledare. Hon nämnde att det var längesedan 

projektet genomfördes och då bör hänsyn visas för tiden, alltså att det kan ha gått för lång tid 

efter projektets avslut tills intervjun ägde rum. Emma bidrog med kontaktuppgifter till andra 

respondenter. Det fanns flera föreningar och instruktörer som deltog i projektet, Emma gav 

kontaktuppgifter till tre olika instruktörer inom idrotterna basket, badminton och friidrott. 

Anledningen till att hon valde just de tre instruktörerna kan eventuellt bero på att de 

instruktörerna var nöjda med deltagandet i Rookie och då framställer projektet ur ett positivt 

perspektiv.  

Marie Hilmersson är idrottskonsulent på Skåneidrotten med bland annat Eslöv som 

ansvarsområde. Skåneidrotten har medverkat i Rookie i den mån att de har bidragit med 

utbildningsinsatser, arvode till föreningarna samt agerat bollplank. Intervjun ägde rum på 

Skåneidrottens kontor i Malmö Arena. Skåneidrotten står för att alla ska få vara med inom 
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idrotten oberoende av samtliga diskrimineringsgrunder så som etnisk härkomst, kön, sexualitet, 

funktionshinder och så vidare. Marie själv är för integration och inkludering av nya svenskar. 

Marie önskades som respondent då Skåneidrotten stöttat Rookie både ekonomiskt och 

kunskapsmässigt. Skåneidrotten kan ses som att de hade en extern roll i projektet och kan då 

bidra med ett annat perspektiv. Under år 2015 när Rookie genomfördes var det Maries före 

detta kollega som var ansvarig för Eslövområdet vilket innebär att Maries svar är 

andrahandsinformation och hon är inte beroende. Marie har tagit över sin före detta kollegas 

arbetsuppgifter varpå hennes svar kan vara bristfälliga 

Susanne Persson arbetar som fritidsledare i Eslövs Kommun, på fritidsgården Gasverket samt 

i Rookie. Intervjun ägde rum på Gasverket. Susanne har en vana kring att arbeta med 

integration då 90 procent av besökarna på fritidsgården har invandrarbakgrund. Susanne 

medverkade i Rookie för att hon är den enda kvinnliga fritidsledaren i kommunen samt att hon 

har rutin att arbeta med nyanlända ensamkommande och unga med invandrarbakgrund. Med 

samma motivering deltog hon som respondent i studien, för att hon var den kvinnliga 

fritidsledaren. Fritidsledarna har ansetts betyda mycket för deltagarna i projektet och det kan 

hävdas vara intressant att höra dennes perspektiv. Det kan anas att Susanne vill försköna 

projektet med anledning av sin roll i den offentliga sektorn, däremot upplevdes hennes svar 

trovärdiga och ärliga.  

Adrian Dauti arbetar som fritidsledare i Eslövs Kommun, på fritidsgården Gasverket samt i 

Rookie. När Rookie blev ordinarie verksamhet fick Adrian rollen som samordnare efter Emma. 

Intervjun med Adrian ägde rum på Gasverket. Adrian blev tillfrågad att delta i projektet som 

fritidsledare vilket han tror kan bero på att han är en man med utländsk bakgrund. Adrian, som 

själv är invandrare, tror inte att det har påverkat hans roll i projektet mer än att det kanske kan 

vara lättare att ta kontakt invandrare till invandrare.	  Att Adrian var den manliga fritidsledaren 

i projektet samt att han har tagit över rollen som samordnare för den nu ordinarie verksamheten 

medförde till att han är en av respondenterna. Studiens pålitlighet ökar om ledare från båda 

grupperna intervjuas. Under intervjun svarade Adrian kortfattat varpå många frågor fick ställas. 

Adrian upplevdes till viss del ofokuserad, bland annat störde han sig på ett hammarljud hans 

kollega bidrog till i ett av byggnadens rum och intervjuarna fick ofta förklara frågorna mer än 

en gång.  

Eslövs IF var en av de medverkande föreningarna i Rookie, Christian Nilsson är tränare och 

Börje Hägg är ordförande i föreningen. Intervjun tog plats i Ekevalla Idrottshall. Eslövs IF är 
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en friidrottsförening vars värdegrund är att alla ska få delta i gemenskapen, vilket de själva tror 

är en av anledningarna till att de fick chans att medverka i projektet. En annan anledning kan 

vara att medlems- och träningsavgiften i föreningen är 50 kronor per år, vilket gör det möjligt 

för fortsatt deltagande efter projektets avslut. Eslövs IF såg det som en självklarhet att vara 

med i projektet även om Christian inte har någon särskild relation till invandring mer än att han 

står för att alla är välkomna. Christian såg det som en möjlighet att delta i projektet då han 

under den tiden var arbetslös. Föreningen är nystartad och såg deltagandet som en möjlighet 

att öka medlemsantalet. Föreningarna var en stor del i projektet och anses därför lämpliga som 

respondenter. Efter rekommendationer från Emma, kontaktades Christian. Som respondent var 

endast Christian tillfrågad men vid intervjutillfället deltog även Börje vilket kan leda till att de 

inte framför sina korrekta åsikter på grund av påverkan från varandra samt att båda inte får lika 

stort utrymme under intervjun. Under intervjun hade respondenterna svårt att prata fritt och 

många frågor från undersökarna ställdes. 

Korab Ferizi är basketinstruktör men inte i någon förening då han försöker att bilda en 

basketförening i Eslöv. Intervjun ägde rum på Gasverket, där Korab till vardags arbetar som 

fritidsledare. Basket valdes som aktivitet för att se deltagarnas intresse för idrotten, då Emma i 

samråd med Korab tycker att Eslöv borde ha en basketförening. Korab ställde upp som 

instruktör i projektet dels för att se hur stort intresset för basket är samt att han har en bakgrund 

som professionell basketspelare. Korab anser att hans egen bakgrund som invandrare har 

påverkat hans deltagande, han vet vad idrotten kan göra för nyanlända. Korab och basketen 

uppskattades hos deltagarna och det hävdas vara ett relevant perspektiv att låta Korab intervjuas 

samt att triangulering sker vid intervju med två olika instruktörer. Korab svarade ofta väldigt 

fort på frågorna och svarade då väldigt positiva saker om projektet och om alla berörda 

människor i Rookie. Det var sällan något som var negativt utan allt var otroligt bra och det kan 

uppfattas att han inte tänkte efter innan han svarade. 

En av respondenterna var lärare på en gymnasieskola i Eslöv och var en av de som gjorde 

urvalet av deltagarna i Rookie. Samtalet skedde per telefon. Denna respondent var den person 

från gymnasieskolan som det fanns kontaktuppgifter till, därför önskades hon som respondent. 

Respondenten berättade att hon inte kunde bidra med mer än vad hon kort berättade på telefon. 

Vilket kan anses vara upp till undersökarna att bedöma, men de ville inte sätta respondenten i 

en obekväm position då de bedömde att respondenten inte hade något intresse av att ställa upp 

på en fysisk längre intervju.   
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Karolin Ekenberg var lärare i modersmål för årskurs 4-9 och var en av de lärare som gjorde 

urvalet av deltagarna i Rookie. Samtalet skedde per telefon. Karolin var den person, från en av 

grundskolorna, som det fanns kontaktuppgifter till, därför önskades hon som respondent. Efter 

ett kort samtal per telefon bedömde intervjuarna att en fysisk intervju inte skulle bidra till något 

särskilt då Karolin inte upplevdes vara särskilt insatt i projektet.  

 

5.4.3.2.   Studiens externa informanter  

Johan R. Norberg – universitetslektor och filosofie doktor i historia och docent i 

idrottsvetenskap. Har bidragit med viktiga etiska principer samt litteraturtips. 

Rekommenderade kontakt med Tomas Tecle om integrationsprojekt inom idrotten.  

Tomas Tecle – kontaktperson för Skåneidrotten gällande integrationsfrågor. Har bidragit med 

kontaktuppgifter till projektledaren för Rookie, Emma Sallander.  

	  

5.5.   Källkritisk diskussion 

För att sortera bort de referenser som inte grundar sig på vetenskap eller som högst troligt består 

av osannolik fakta, menar Leth och Thurén (2000:10, 22) samt Thurén (2003:5) att en 

källkritisk metod kan användas. Nedan beskrivs vilka källkritiska förhållningssätt som 

appliceras i studien.    

 

5.5.1.   Muntliga referenser  

Studiens syfte är att få en kvalitativ bild av Rookie som integrationsprojekt, varpå det är 

medverkande personer i projektet som intervjuats, det kan då finnas en risk för tendens.  Enligt 

Thurén (2013:63-66) handlar tendens om i vilken grad svaren är sanningsenliga, om 

respondenten kan vinna något på att svara på ett särskilt sätt. Tendens är den aspekt som bör 

beaktas i denna studie eftersom någon från projektorganisationen kan till exempel vilja 

försköna projektet för att inte erkänna ett eventuellt misslyckande. Vidare beskriver Thurén 

(2013:66-71) att den vanligaste tendensen handlar om lögner vilka används för att antingen 

framhäva positiva fakta eller dölja negativa fakta. Leth och Thurén (2000:26) beskriver olika 

sätt att förvränga sanningen, till exempel kan respondenten överdriva alternativt underdriva, 
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utesluta obehagliga fakta samt använda ett känsloladdat och vilseledande språk. Andra aspekter 

Thurén (2013:63-66) benämner som viktiga att beakta vid intervjuer är beroende och äkthet. 

Beroende handlar om respondenten själv har upplevt det som berättas. Äkthet handlar om 

respondenten är den person som respondenten utger sig för att vara. Leth och Thurén (2000:23) 

hävdar att tiden handlar om när i tiden det beskrivna ägde rum, om information fortfarande är 

relevant eller om den berörda respondentens minne påverkar återberättandet. Samtliga 

respondenter utom en medverkade i projektet, respondenterna är de som de utger sig för att 

vara då det finns dokumenterat om vem varje respondent är och dess koppling till projektet 

samt att projektet avslutades under år 2015 vilket är nära i tiden. Med ovanstående argument 

kan det anses att det är tendens som bör vara fokus i studien.  

	  

5.5.2.   Dokumentära referenser  

Eventuella dokument bör alltid granskas så att de är korrekta och äkta. Dokumenten som 

erhållits som empiri är samtliga utom informationsbladet märkta med Eslöv Kommuns logga 

samt att de snabbt erhölls efter förfrågan varav revidering eller förfalskning verkar osannolikt. 

Dokumenten är tydliga gällande innehåll och rubriker vilket matchar de bedömningskriterier 

som Bryman (2002:357) benämner, autenticitet, trovärdighet, representativt och 

meningsfullhet. Autenticitet handlar materialet är äkta, trovärdighet ifall materialet är utan 

förvrängningar, representativt ifall materialet är typiskt för det som studeras medan 

meningsfullhet berör i vilken mån materialet är tydligt och begripligt.  

 

5.5.3.   Litterära referenser  

Genom att studera källkritiska aspekter gentemot litterära referenser och att arbeta därefter, 

ökar studiens trovärdighet. Genom till exempel en enkel undersökning på internet kan 

litteraturens rimlighet kontrolleras samt att förstahandskällor ingiver trovärdighet.	   Thurén 

(2003:56, 70) hävdar att studiens trovärdighet ökar om förstahandskällor används och/eller om 

författaren har auktoritet. Liksom Leth och Thurén (2000:22-31) samt Thurén (2013:63-66) 

talar också Thurén (2003:28-75) om de källkritiska metoderna tid, beroende, äkthet och 

tendens. Thurén (2013:26) råder till att kontrollera vald referens med andra referenser för att 

försäkra att informationen är korrekt.   
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5.5.4.   Elektroniska referenser 

De källkritiska överväganden gentemot elektroniska referenser är detsamma som gällande 

litterära referenser. I studiens används endast elektroniska källor med stöd av erkända 

myndigheter och företag, till exempel SCB, RF samt SVT. Leth och Thurén (2000:10) förklarar 

att det finns många olika parter på internet, till exempel myndigheter, företag och 

privatpersoner, med syfte att diskutera, få kontakt, imponera eller förtala. Med anledning av att 

det finns många olika parter och att det är relativt enkelt för vem som helst att sprida 

information på internet anses källkritiska överväganden nödvändigt. Leth och Thurén 

(2000:31) menar att	  internet innebär mångfald med anledning av det stora antal referenser som 

finns. Denna mångfald kan ses som positiv gällande nya och alternativa referenser men 

mångfalden kan även ses som negativ då en stor del av referenserna inte är trovärdiga. De 

elektroniska referenserna bör vara opartiska, objektiva och sakna dolda motiv samt att läsaren 

ska kunna få ut mycket information om författaren och organisationen denne representerar. 

Varpå Leth och Thurén råder att använda få nätplatser men som representerar erkända 

auktoriteter. Vidare beskriver Leth och Thurén (2000:22-31) likt Thurén (2013:63-66) att de 

olika källkritiska metoder tid, beroende, äkthet och tendens även används för elektroniska 

referenser.  

 

5.5.5.   Reflexivitet 

Källkritiskt övervägande mot sig själv som undersökare kan anses öka studiens trovärdighet, 

det kan handla om att inte utelämna viktig information eller att styra intervjuerna i en viss 

riktning. Självkritiska övervägande ökar studiens kvalité och kallas reflexivitet. Två 

undersökare kan innebära att de hindrar varandra från personliga värderingar, åsikter eller om 

någon glömmer bort noggrannheten. Bryman (2002:435) förklarar reflexivitet som så att 

samhällsforskare och undersökare bör reflekterar över konsekvenserna av metodval, personliga 

åsikter och värderingar samt beslut om vad som är relevant för studien eller inte. Gratton och 

Jones (2010:247-248) menar att efter insamling av data och gjord analys bör en självkritisk 

reflektion ske som berör påverkan på resultatet och analysen. Thurén (2013:68) hävdar att 

undersökarna till en studie kan bli tendentiösa och därmed accepterar all data för enkelhetens 

skull.  
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5.6.   Datasamlingstekniker 

Det finns olika sätt att samla in data och i följande avsnitt presenteras de datasamlingstekniker 

som används för denna studie, intervjuer samt dokument.  

 

5.6.1.   Intervju 

Studien är en kvalitativ fallstudie och den insamlade datan ska vara detaljerad och djup varpå	  

det finns en strävan efter enbart kvalitativa metoder. Intervjuer är ett kvalitativt 

tillvägagångssätt och bidrar enligt Gratton och Jones (2010:107-108) till respondentens 

perspektiv på det valda fallet. 

Genom att tillåta respondenten tala fritt om sina upplevelser, värderingar och känslor kring 

Rookie undviker intervjuarna att styra respondenten åt en särskild riktning. Vid intervjuer kan 

följdfrågor ställas direkt samt att eventuella missförstånd kan förklaras. Vid fysiska intervjuer 

kan respondentens tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk tolkas. Nyss nämnda aspekter är 

fördelar som Gratton och Jones (2010:156-158) bekräftar men de nämner även en del negativa 

aspekter med fysiska intervjuer som undersökarna bör vara medvetna om vid intervjuer som 

insamlingsmetod. Till exempel påverkas respondenten, likt intervjuarna av respondenten, av 

intervjuarnas tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk samt att intervjuer är krävande, först ska 

datum och tid planeras, intervjuerna ska genomföras och därefter ska de transkriberas. Enkäter 

tar mindre tid i anspråk men det kan anses vara fördelaktigt att ha möjlighet att direkt ställa 

följdfrågor samt att ta del av Eslöv, eftersom det enligt Bryman (2002:305) kan underlätta 

tolkningen och förståelsen av vad respondenten berättar, om miljön är bekant. Bryman 

(2002:147-148) menar att intervjuer ger utförligare svar än vid insamling av enkäter, vilket 

överensstämmer med studiens syfte. Vidare menar Bryman att för de respondenter som har läs-

, skriv- eller språksvårigheter är enkäter problematiskt. Intervjuerna bör äga rum i en 

hemmaplanskontext, vilket enligt Gratton och Jones (2010:160) inger en trygghet som kan leda 

till att förtroende för intervjuarna ökar.	   Bryman (2011:208-210) menar att effektiviteten 

minskar efter 20 minuter vid telefonintervjuer och då vald forskningsdesign är fallstudie lämpar 

sig därför inte telefonintervjuer på grund av tidseffektivitet.  

Det kan anses åtråvärt, men hänsyn till vald forskningsdesign, att uppnå en viss flexibilitet 

under intervjuerna för att inte styra intervjun utan låta respondenten tala om vad denne upplever 
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viktigt.	  Eftersom intervjuer tar tid kan det tänkas vara smidigt att låta respondenterna intervjuas 

i grupp men detta undviks för att respondenterna inte ska påverka varandra.	  Enligt Bryman 

(2002:324-339) är det dessutom ovanligt att samtliga respondenter kommer lika mycket till tals 

i en gruppintervju. Livsberättelse samt semi- och ostrukturerade intervjuer tillåter respondenten 

att tala fritt. Då studien har fem frågeställningar där frågeställning 1, 2 och 3 berör tre teman är 

livsberättelse inte aktuellt för studien eftersom det då saknas struktur. Med anledning av dessa 

teman som frågeställningarna utgör är semi-strukturerade intervjuer applicerbart för studien, 

Bryman (2002:299-323) förklarar just att inför semi-strukturerade intervjuer förbereder 

undersökarna ett antal teman att prata om. Denna uppdelning av teman är inte lika tydlig för 

ostrukturerade intervjuer och i den formen av intervjuer är det ofta respondenten själv som 

leder intervjun. Det är inte aktuellt för studien eftersom svar kring olika teman önskas. 

Låg standardisering i frågor och svar bidrar till utrymme för respondentens personliga 

upplevelser, åsikter, värderingar och känslor.	  Bryman (2002:158-159) beskriver en rad olika 

fördelar med användandet av öppna frågor, att respondenten ges möjlighet att svara med sina 

egna ord och att respondentens tankar inte leds i någon särskild riktning utan att intervjuaren 

får ta del av respondentens kunskapsnivå, tolkning och vad denne anser är viktigt. Saknas 

kunskap om fallet menar Bryman (2002:158-159) samt Gratton och Jones (2010:156-157) att 

det är lämpligt att använda öppna frågor vid intervjun. 

  

5.6.2.   Transkribering 

Studiens diskurs ändras från muntlig till skriftlig genom transkribering som Kvale (1997:152-

158) förklarar som att berättarformen ändras. Det har valts att formulera intervjun på ett 

formellt sätt, vilket Kvale (1997:152-158) hävdar är ett vanligt sätt att transkribera. 

Undersökarna tycker att det underlättar läsningen av intervjuerna om upprepningar och 

interjektioner inte skrivs ut samt att undersökarna tar hänsyn till hur de tror att respondenterna 

skulle vilja att samtalet såg ut i skrift. Då studien är en kvalitativ fallstudie beskriver 

undersökarna detaljerad information från intervjuerna, som enligt Kvale (1997:152-158) kan 

vara skratt eller tystnader.   

5.6.3.   Dokument 

Dokument används som datasamlingsteknik och Bryman (2002:357) hävdar att dokument har 

en fördel i att vad som sägs genom att dokumenten inte påverkas av undersökarnas värderingar 



 39 

och uppfattningar. Vidare menar Bryman (2002:363) att dokument kan vara meningsfulla för 

undersökarna eftersom de ofta är tydliga och kan på så sätt bidra till studiens framgång.  

 

5.6.4.   Processen 

Efter att undersökarna rekommenderades om projektet Rookie togs kontakt med 

projektledaren. En intervju genomfördes med projektledaren och då fick undersökarna 

kontaktuppgifter till övriga respondenter. Samtliga utvalda respondenter valde att medverka 

och det utan anonymitet samt att undersökarna fick lov att ljudinspela intervjuerna. Att 

ljudinspela kvalitativa intervjuer, menar Bryman (2002:306) är en fördel eftersom 

undersökarna då inte går miste om utmärkande fraser eller uttryck.   

Totalt genomfördes sju fysiska intervjuer och respondenterna var projektledare, projektägare, 

kontaktperson på Skåneidrotten, fritidsledare samt instruktörer, mer om respondenterna under 

avsnitt 5.4.3.1. Studiens interna informanter. Den kortaste intervjun varade i 37 minuter och 

den längsta varade i en timme och 23 minuter. Intervjuerna utfördes av studiens båda 

undersökare tillsammans. 

Samtliga intervjuer genomfördes i en hemmaplanskontext för respektive respondent.	  Platsen 

för intervjuerna har respondenterna själva valt. Projektledare och projektägare valde sin 

arbetsplats för intervju, på stadsbiblioteket i Eslöv där Kultur och Fritidsförvaltningen har sina 

kontor. Fritidsledarna valde även de sin arbetsplats, Gasverket i Eslöv. En av instruktörerna 

valde även han Gasverket då han till vardags arbetar som fritidsledare där. Den andra 

instruktören och ordföranden i samma förening valde Ekevalla Idrottshall som plats för 

intervjun. Kontaktpersonen på Skåneidrotten föredrog också hon sin arbetsplats, på Malmö 

Arena. Innan intervjuerna ägde rum mejlade intervjuarna respondenterna och bifogade ett 

informationsbrev, se bilaga 1, som beskrev syftet med studien, att respondenternas deltagande 

var frivilligt och vilka undersökarna var samt kontaktuppgifter.  

Undersökarna har valt att arbeta med semi-strukturerade intervjuer samt att de valt att 

tematisera resultat, analys och diskussion varpå de även vill tematisera intervjun och där kan 

en intervjuguide bli behjälplig, något som Bryman (2002:157-159) bekräftar. Vidare fortsätter 

Bryman (2002:304-305) att även om intervjun inte är strukturerad ska den inte heller vara så 

ostrukturerad att intervjuaren eller respondenten inte kan urskilja något fokus, varpå 

tematisering är aktuellt och detta beskrivs i de olika intervjuguiderna, se bilaga 2-8.  Bryman 
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beskriver att vid formuleringen av en intervjuguide bör de teman som diskuteras underlätta att 

ge svar på studiens frågeställningar samt att ordningsföljden av de aktuella teman som 

diskuteras kan ändras beroende på respondentens svar. Intervjuguiden tematiserades efter 

frågeställningarna 1-3 varpå frågor som kopplas till dessa teman ställdes.  Följdfrågor ställdes 

vid behov samt frågor om förtydligande av vissa svar. Efter att intervjuerna genomfördes 

påbörjades efterarbetet och transkriberingen. Efter en sammanfattning av intervjuerna fick 

varje respondent möjlighet att kommentera huruvida deras ord hade tolkats korrekt eller 

missvisande samt om det var något de ville förtydliga, förändra eller ta bort. Det var endast 

Stefan som ville ändra sin sammanfattning till ett sådant sätt att det emellanåt förskönade 

projektet jämfört med de tidigare svar han gett medan några andra respondenter endast ville 

ändra på smärre sakfrågor.  

Undersökarna önskade ha en intervju med någon av de lärare som 	  gjorde urvalet av deltagarna 

i projektet. Emma gav undersökarna kontaktuppgifter till två lärare, en lärare arbetade på en av 

grundskolorna och den andra arbetade på gymnasieskolan. Läraren på grundskolan kunde inte 

ge undersökarna så mycket information så ett kort samtal skedde per telefon. Läraren på 

gymnasieskolan berättade i telefon att hon inte kunde bidra med någonting, förutom det korta 

hon berättat per telefon.   

 

5.7.   Kvalitetssäkring 

Studien bidrar till en ökad förståelse kring det specifika fallet och inte någon generalisering. 

För att kvalitetssäkra studien används trovärdighet, bestående av fyra delkriterier, och äkthet. 

Bryman (2002:258-262) beskriver det första delkriteriet för trovärdighet som tillförlitlighet, 

vilket handlar om att säkerställa att den verklighet som presenteras av undersökaren är 

trovärdig. Det andra delkriteriet är överförbarhet, vilket berör det faktum att kvalitativa studier 

ska studera något på djupet för att bidra med väl detaljerade redogörelser som ska bli möjliga 

att applicera i en annan kontext. Då djupet i fallet studeras ur flera respondenters perspektiv 

kan det anses att resultatet inte blir detsamma om samma undersökning utförs senare i tiden. 

Med största sannolikhet lär inte resultatet bli detsamma då respondenternas minne påverkas av 

tiden, samt att människor utvecklas och kan komma till insikt med nya tankar och värderingar 

vilket kan påverka respondenternas svar. Pålitlighet är tredje delkriteriet och innebär att 

undersökarna ska anta ett granskande synsätt. Bland annat ska en fullständig redogörelse för 
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forskningsprocessens alla faser finnas tillgängliga, till exempel hur undersökarna kom fram till 

vilka metoder som ska användas i studien. Utöver detta ska även någon eller några externa 

personer granska och kritisera studien för att bedöma kvaliteten på studien, dessa externa 

personer kan vara kollegor eller inom skolväsendet handledare och examinator. Det fjärde och 

sista delkriteriet för trovärdighet är möjlighet att styrka och konfirmera. Det handlar om att 

undersökarna ska vara medvetna om att det inte går att helt objektivt undersöka något men att 

undersökarna inte medvetet bör involvera personliga värderingar i studien. Likt pålitlighet kan 

de externa personerna granska undersökarna och deras roll i studien. Äkthet handlar om att 

undersökarna bör ifrågasätta om studien ger en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som 

framkommit under insamlingen av data, om studien bidrar till en ökad förståelse, om studien 

bidrar till en tydligare bild av hur verkligheten ser ut, om studien påverkat till förändring samt 

om studien har bidragit till möjligheter att vidta åtgärder som krävs1.  

För att få en ett djup i fallstudien intervjuas flera involverade personer ur projektet, detta kallas 

triangulering och är även det ett sätt att kvalitetssäkra studien. Bryman (2002:411-413) samt 

Gratton och Jones (2010:119-120) förklarar triangulering som en flerfaldig strategi där 

resultatet dubbelkontrolleras för att öka trovärdigheten och pålitligheten för studien.  

 

5.8.   Forskningsetiska överväganden 

Nedan presenteras de forskningsetiska överväganden som det förhålls till i studien. Kunskap 

kring etiska överväganden har erhållits för att en applicering i studien ska vara möjlig. Enligt 

Hermerén (2011:15-16) handlar forskningsetik om de normer samhället reflekterat, formulerat 

och motiverat över. Normerna är tänkta att ge vägledning vid forskningsetiska överväganden.   

På 1940-talet formulerade den amerikanske sociologen Robert Merton fyra principer för 

forskningsetik som kallas CUDOS-kraven communism, universalism, disinterestedness, 

organized scepticism. Studien uppfyller tre av fyra krav.	  Communism handlar, enligt Hermerén 

(2011:16-17) om att samhället har rätt att ta del av forskningsresultatet. Vetenskapliga framsteg 

ska ses som ett samarbete mellan generationer. Studien kommer att publiceras i databasen 

DiVA. Studien uppfyller kraven om disinterestedness och organized scepticism, enligt 

Hermerén (2011:16-17) innebär kraven att motiven till studien ska vara att bidra till nya 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I studien används kvalitativa kvalitetssäkringar som trovärdighet samt äkthet. Dessa kan anses vara mer 
lämpade för kvalitativa studier än reliabilitet och validitet som är applicerbart i kvantitativa studier.   
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kunskaper samt att undersökarna ska vara kritiska och ifrågasättande men vänta med en 

bedömning till det att informationen är tillräcklig. Då studiens syfte handlar om att diskutera, 

analysera och problematisera ett integrationsprojekt uppfyller studien inte det fjärde kravet, 

universalism. Hermerén (2011:16-17) förklarar universalism som att forskningsstudien endast 

ska bedömas utifrån vetenskapliga kriterier, faktorer som till exempel kön, ålder, etnicitet och 

ursprung är inte relevanta.  

Utöver CUDOS-kraven finns det andra krav, som utger god svensk forskningssed, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet  och nyttjandekravet	  och samtliga 

uppfylls. Enligt Bryman (2001:440-443) samt Vetenskapsrådet (u.å:6-14) syftar 

informationskravet till att respondenten ska informeras om studiens syfte samt att 

medverkandet är frivilligt och att det då är acceptabelt att avbryta deltagande under arbetets 

gång. Denna information förmedlas enklast genom att ett informationsbrev skickas ut till 

respondenten men för att tydliggöra bör informationen även återberättas i samband med 

intervjun. Samtyckeskravet påminner om informationskravet då det handlar om att 

respondenten själv får bestämma över sin medverkan samt att det handlar om 

överenskommelser kring anonymitet, konfidentialitet, ljudinspelning av intervjuerna etcetera. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om respondenten ska bevaras i säkert förvar och 

endast vara tillgänglig för undersökarna. Nyttjandekravet innefattar att den insamlade datan 

endast får användas till det aktuella forskningsändamålet. Den information som författarna 

erhåller från och om respondenterna bevaras så att ingen annan kan ta del av det samt att den 

informationen endast används i samband med studien och inte någon annanstans.  

Känsliga och privata frågor bör undvikas samt att det inte är acceptabelt att lura respondenten 

eller dölja alternativt förvränga empirin.	  Detta stärks av Hermerén (2011:12, 16) som förklarar 

att undersökarna bör vara medvetna om att de har ett ansvar gentemot respondenten och 

samhället. Vidare poängterar Hermerén (2011:12) att forskare alltid ska sträva efter att bedriva 

forskning utan att skada sin omgivning. Vidare förklarar han att undersökarna alltid ska tala 

sanning, öppet redovisa valda metoder, resultat samt kommersiella intressen för studien. 

Undersökarna ska vara konsekventa i sin bedömning av tidigare forskning, de ska noga 

redovisa utgångspunkten för sin studie samt att de heller inte får stjäla forskningsresultat från 

någon annan. Gentemot respondenten förklarar Hermerén att undersökaren inte får skada 

fysiskt eller psykiskt, till exempel bör undersökaren inte bli för privat genom att ställa frågor 

som berör exempelvis personnummer. Vidare förklarar Hermerén (2011:42) att undersökaren 

ska eftersträva objektivitet under studien och alltså inte försöka påverka respondentens svar 
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eller tankar, vilket stämmer väl överens med valet av semi-strukturerade intervjuer och öppna 

frågor. Avslutningsvis menar Hermerén (2011:12) att studien inte bör genomföras utan 

respondentens samtycke. Studiens författare vill inte ställa vissa typer av känsliga frågor för att 

sätta respondenterna i en obehaglig situation men för att få ett djup i studien där ämnet är 

integration kan en del frågor uppfattas som känsliga. Till skillnad från Hermerén, hävdar 

Gratton och Jones (2010:162-163) att känsliga och privata frågor ibland kan vara av vikt för 

att studien ska få tyngd men menar då att undersökaren bör följa vissa riktlinjer. Undersökarna 

ska inte tvinga respondenterna till att svara och att heller inte ställa frågorna på ett sådant sätt 

att de framstår som dömande.  

Då studiens syfte är att diskutera, analysera och problematisera avsikten med Rookie, dess 

metod och utfall kan det tyckas intressant att intervjua  deltagarna i projektet. Det kan anses 

vara problematiskt att intervjua deltagarna då det innebär en del etiska dilemman då deltagarna 

är mellan 13-20 år samt att de befinner sig i en så kallad känslig situation. Codex (2016) som 

förklarar regler och riktlinjer för forskning hävdar att det är svårt att erhålla ett pålitligt 

samtycke från barn ifall de förstår syftet med undersökningen samt att de deltar frivilligt. Detta 

då barns förmåga att bedöma risker och konsekvenser är begränsad samt att barn är relativt 

lätta att påverka för utomstående. Utöver detta medför intervjuer med barn under 15 år 

ytterligare arbete då svensk lag säger att målsman måste informeras om syftet med studien samt 

att även målsman ska samtycka till deltagandet. Det kan anses problematiskt att använda 

ytterligare ett led i ett försök till insamlandet av data då det högst sannolikt krävs information 

på annat språk än svenska samt att det är en arbetsam process att få målsmans underskrift.	  

Enligt svensk lag är personer över 18 år myndiga (Sveriges Riksdag, u.å.), alltså finns det 

deltagare som kan intervjuas utan att det är etiskt problematiskt. Dock är det då den faktor att 

dessa deltagare har varit involverade i en utsatt situation som utesluter dem från att medverka 

som respondenter. Deltagarna har lämnat sitt land, i många fall på grund av krig eller politisk 

instabilitet i hemlandet, de har därefter blivit erbjudna en möjlighet att delta i ett projekt för att 

de ska integreras och hela den här proceduren kan anses vara en utsatt situation. Studiens 

undersökare hävdar att de kan uppnå studiens syfte genom att intervjua vuxna personer som 

har arbetat med projektet och på så sätt undvika att utsätta deltagarna för en obehaglig situation. 

De vuxna personer som arbetat med projektet har samtalat med deltagarna samt låtit deltagarna 

utvärdera projektet. Codex (2016) hävdar att forskning som inkluderar en utsatt eller sårbar 

grupp aldrig ska utföras om forskningen istället kan utföras på en mindre utsatt eller sårbar 

grupp.  
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5.9.   Disposition  

Nedan presenteras studiens disposition. Gratton och Jones (2010:253-261) förklarar att en 

kort redogörelse för hur arbetet är upplagt kan underlätta för läsaren.   

Kapitel 1 Inledning. Här presenteras bakgrund kring det valda ämnet, integration inom idrott 

samt problemformulering, att det finns ett stort utanförskap bland utrikes födda i Sverige.   

Kapitel 2 Syfte och frågeställningar. Här presenteras studiens syfte samt frågeställningar. 

Gratton och Jones (2010:51) förklarar att allt i studien bör återkopplas till syftet.  

Kapitel 3 Tidigare forskning. Här presenteras tidigare forskning som berör olika 

integrationsarenor samt idrott som fostran.  

Kapitel 4 Teori. Här presenteras de teorier och begrepp som är relevant för studiens syfte och 

som senare sätts i relation till resultatet. Centrala delar är inlärning, kommunikation, socialt 

kapital samt flexibilitet. 

Kapitel 5 Metod. Här presenteras vilka metoder som används för att uppnå studiens syfte och 

för att besvara studiens frågeställningar. Valda metoder är bland annat kvalitativ fallstudie 

och intervjuer.  

Kapitel 6 Resultat. Här presenteras den insamlade data som är relevant för studiens syfte. Här 

tematiseras resultatet efter frågeställningarna 1-3, avsikten med Rookie, arbetsmetoderna i 

Rookie och utfallet av Rookie.  

Kapitel 7 Analys. Här sätts teorierna i relation till den insamlade datan för att öka förståelsen 

för resultatet. Tematiseringen sker efter frågeställningarna 1-3, avsikten med Rookie, 

arbetsmetoderna i Rookie och utfallet av Rookie.  

Kapitel 8 Diskussion. Här presenteras de likheter och skillnader som finns mellan resultat, 

analys och tidigare forskning samt vilka konsekvenser studiens resultat kan få. Detta kapitel 

tematiseras efter frågeställningarna 1-4, avsikten med Rookie arbetsmetoderna i Rookie, 

utfallet av Rookie samt hur avsikt, metod och utfall står i relation till varandra. 

Kapitel 9 Slutsats. Här presenteras slutsatserna från diskussionskapitlet i förhållande till 

frågeställningarna.  
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Kapitel 10. Avslutning. Här presenteras vad studien bidragit till samt förslag på framtida 

forskning. 

 

5.10.   Metoddiskussion 

Valet att göra en kvalitativ studie föll väl ut med långa intervjuer och djup i respondenternas 

svar. Undersökarna skapade förtroende och fick möjlighet att ställa frågor som kan anses vara 

svåra att besvara vilket medförde att syftet med en fallstudien uppnåtts. För att förbättra 

kvaliteten på studien och få en ökad förståelse kring hur idrott kan fungera som en arena för 

integration vore det intressant att intervjua deltagarna men då detta anses oetiskt har intervjuer 

med deltagarna uteblivit. Med en större omfattning på studien hade en etnografisk studie varit 

intressant då observationer och intervjuer sker i den verkliga miljön, att på plats få uppleva 

deltagarnas utveckling.  

För att få flera perspektiv på Rookie och för att öka kvaliteten intervjuades respondenter som 

haft olika roll i projektet, projektägare, projektledare, fritidsledare, instruktör, lärare och 

Skåneidrotten. Inför studien önskades fysiska intervjuer med samtliga respondenter, däremot 

upplevdes att en av lärarna inte kunde bidra med mer än vad denna sagt per telefon och att den 

andra läraren inte kände sig manad till någon intervju och ansåg att hon inte kunde bidra med 

något mer än det korta telefonsamtal som ägt rum. Huruvida det är läraren eller undersökarna 

som vet bäst ifall hon hade något att bidra med får vara osagt, men undersökarna ville inte sätta 

läraren i en obehaglig position genom att be om en fysisk intervju när signalerna löd att hon 

inte ville det. Som motiverats undveks gruppintervjuer då det finns en risk att de medverkande 

respondenterna inte tar lika stor plats samt att de kan påverka varandras svar. Det kan då anses 

motsägelsefullt att en gruppintervju genomfördes. Med anledning av att undersökarna var 

oförberedda på att två respondenter ville vara med i samband med Eslövs IF intervju tilläts 

båda delta. Det kan ha medfört både positiva och negativa konsekvenser, de kan ha påverkat 

varandra till att ha svarat på ett särskilt sätt samtidigt som Börje kan ha bidragit med värdefull 

information som annars inte hade erhållits. Undersökarna använde sig av semi-strukturerade 

intervjuer vilket innebär att låta respondenterna prata fritt men att hålla sig inom vissa särskilda 

teman. Hur framgångsrik denna metod var berodde på den enskilde respondenten, somliga 

respondenter pratade väldigt fritt och fick med mycket genom att besvara en fråga. Medan 

andra respondenter gav väldigt korta svar vilket kan bero på att de i sin yrkesroll inte är vana 
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vid att hålla föredrag, prata på möten etcetera. En del följdfrågor ställdes efter att intervjuerna 

genomfördes och det var Emma som fick dessa via mejl. Då hon var den första som 

intervjuades upptäckte undersökarna, efter att samtliga intervjuer genomförts, att det fanns fler 

funderingar de ville ha svar på från Emma. Under vissa intervjuer uppkom ljud som 

hammarslag och biltutor samt att personer kom in i rummet under intervjuerna och bad om 

nycklar, hälsade eller ommöblerade. Dessa störningar kan ha medfört att respondenterna 

glömde bort vad de egentligen skulle säga. 

Efter att resultatet från intervjuerna sammanfattats mejlades ett dokument till respektive 

respondent med vad denne svarat för att ge respondenten chans att kommentera. Undersökarna 

formulerade sig på ett tvetydigt sätt när de två första mejlen skickades, det stod inte att texten 

skulle ändras men samtidigt att undersökarna undrade om respondenterna accepterade texten. 

Undersökarna hamnade i ett dilemma, om de skulle ändra i studien efter respondenternas 

kommentarer eller inte och fick ta hjälp av Susanne Linnér, universitetslektor som arbetar med 

etikfrågor. Situationen löste sig och en kompromiss skedde, därefter fick övriga respondenter 

veta att datan eventuellt ändras beroende av respondenternas kommentarer.  

Under genomförandet av studien har undersökarna hela tiden återvänt till syftet för att skapa 

en röd tråd genom studien, varpå de även arbetat med tematisering. Undersökarna har arbetat 

med reflexiviteten för att inte låta någons personliga partiska åsikter få plats i studien. Under 

de första intervjuerna tillät undersökarna inte sina egna åsikter få en plats och de undvek att 

påverka respondenterna. Bland de senast genomförda intervjuerna var det inte så enkelt att 

hålla tillbaka för undersökarna då de önskade att respondenten skulle svara liknande som 

föregående och viss påverkan kan ha skett. Dock kan denna påverkan anses vara lättsam och 

inte ha någon märkbar effekt på studiens resultat. Vid de fall då respondenterna har svarat olika 

har svaren redovisats och sedan diskuterats, en diskussion som mynnat ut i faktorer att ta 

hänsyn till vid arrangemang av idrottsintegrationsprojekt.  

I avsnittet om källkritik diskuteras tid som en aspekt som ska tas hänsyn till vid val av källor, 

om referensen fortfarande är aktuell trots äldre än önskad. Den tidigare forskningen tillhör äldre 

än önskad men det	  tyder på ett forskningsgap kring ämnena då undersökarna inte fann någon 

uppdaterad forskning. Detta problem diskuterade undersökarna med en grupp studenter i 

Malmö och dessa studenter som också arbetade kring idrott och integration hade upplevt 

samma problem. I studien används tre referenser som inte är förstahandskälla då undersökarna 

inte fann någon tillgänglig förstahandskälla men fortfarande ansåg teorin vara relevant.  
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Undersökarna har arbetat med att säkerställa kvaliteten i studien genom att arbeta med 

trovärdighet och äkthet. Tillförlitligheten har understrykts genom att låta respondenterna som 

deltagit i den presenterade verkligheten bekräfta eller dementera om undersökarna uppfattat 

verkligheten korrekt. Då undersökarna är två har den insamlade datan studerats ur två 

perspektiv vilket ökar tillförlitligheten. Arbetet med ett fall och användandet av semi-

strukturerade intervjuer bidrar till överförbarhet då det finns ett djup i studien. Då 

forskningsprocessens alla faser har presenterats samt att undersökarna är två stycken och haft 

en dialog med handledare har arbetet granskats och pålitlighet uppnåtts. Undersökarna är 

medvetna om att de omedvetet påverkar studiens gång i någon grad och har därför deltagit vid 

ett seminarium för att låta studien granskas av externa personer. Äkthet har uppnåtts i den mån 

att respondenternas svar framställs även om de skilts åt för att ge en rättvis bild av verkligheten 

samt att studien har bidragit till ökad förståelse kring faktorer att ta hänsyn till vid 

idrottsintegrationsprojekt vilket kan anses vara möjligheter för att vidta åtgärder.   
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6.  Resultat  

	  

Nedan presenteras studiens insamlade resultat, tematiserat efter avsikten med Rookie, 

arbetsmetoderna i Rookie och utfallet av Rookie.  Med anledning av att Rookie numera är ett 

avslutat projekt men att Rookie finns kvar som ordinarie verksamhet samt att det kan anses 

sannolikt att respondenterna fortfarande anser, tycker eller menar det som de berättade vid 

intervjuerna, används olika tempus i nedanstående kapitel. 

 

6.1.   Sammanfattning av Rookie 

Rookie är en sportskola för nyanlända i Eslöv där tjejer och killar får möjlighet att prova på 

olika idrottsaktiviteter i en trygg och avslappnad miljö utan tävlingsinslag. Idén till Rookie 

uppstod när Eslövs kommun insåg att de nyanlända på boendena behövde aktiveras. Sedan 

tidigare finns det Fotboll för alla då alla kommunens invånare i åldrarna 13-20 kan låna bollar 

för att spela fotboll. Kommunen ville visa de nyanlända att det fanns fler idrotter än fotboll i 

Eslövs kommun varpå kommunen ansåg att det behövdes en verksamhet med tydlig struktur. I 

Eslöv finns det ett projekt som heter Senior Sport School, en sportskola för seniorer med syfte 

att få ut seniorerna i föreningslivet samt att de ska få möjlighet att ingå i en social gemenskap. 

Utifrån Senior Sport School uppstod idén till Rookie. En av grunderna i Rookie var att belysa 

Sveriges unika föreningsliv, eftersom ökad förståelse för föreningslivet kan bidra till att en 

känsla av trygghet upplevs då föreningslivet speglar samhället, med till exempel hur 

demokratin fungerar. Genom att delta i en gemenskap upplevs en individ ingå i ett sammanhang 

och tanken med Rookie var att hjälpa nyanlända komma in i samhället.	  Viktiga faktorer i 

projektet var att deltagarna var medvetna om att deltagandet var frivilligt samt att aktiviteterna 

skulle äga rum på idrottsanläggningarna och inte i skolans gymnastiksal för att få kontakt med 

föreningarna. Fyra ledare hjälpte barnen och ungdomarna att ta sig till idrottsaktiviteterna.  

Projektledare och ägare sökte ekonomiska medel hos kommunens sociala investeringsbudget 

vars krav var att strukturellt öka folkhälsan i kommunen samt att det skulle vara ett 

förvaltningsöverskridande projekt. De två förvaltningarna var Kultur och Fritid samt Arbete 

och Försörjning. År 2015 fick Rookie projektmedel och därför startades projektet upp våren 

samma år, projektbudgeten bestod av 140 000 kronor. I budgeten ingick en samordningstjänst 
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på 20 procent, kostnad för tolk samt kostnad för kursen som riktade sig till instruktörerna. Det 

var kostnadsfritt för ungdomarna att delta i Rookie.  

Projektet hade en styrgrupp bestående av förvaltningscheferna för Kultur och Fritid samt 

Arbete och Försörjning, men det var Kultur och Fritid som var ansvariga för genomförandet av 

Rookie. Projektgruppen bestod av projektledare, kontaktperson på Skåneidrotten, två 

fältarbetare samt två fritidsledare. Referensgruppen bestod av tre representanter från Kultur 

och Fritid, två från Barn och Ungdom samt två från Arbete och Försörjning, representanter som 

hade insikt i skolan och flyktingsamordningen. 

Projektet genomfördes i två omgångar år 2015, en gång under vårterminen och en gång under 

höstterminen. Varje omgång deltog totalt 24 nyanlända, tolv tjejer och tolv killar. Grupperna 

var uppdelade efter kön, tjejgruppen hade en kvinnlig fritidsledare och en kvinnlig fältarbete 

och likadant såg det ut för killarna fast med manliga ledare. Första omgången var deltagarna i 

gymnasieålder och andra omgången var de i högstadieålder. Varje omgång pågick i tio veckor. 

Utöver idrottsaktiviteter genomfördes sociala aktiviteter och även föreläsningar vid första 

omgången, se bilaga 9 och 10 för fullständiga scheman (Kultur och Fritidsförvaltningen Eslöv, 

2015). Idrotterna som genomfördes var friidrott, dans, bowling, basket, taekwondo, bordtennis, 

badminton, brottning och thaiboxning. Målgruppen för Rookie är nyanlända barn och unga 

mellan 13-20 år. En individ anses vara nyanländ i 2,5 år.  

 

6.2.   Respondenternas syn på integration 

Integration är ett stort begrepp och betyder olika för varje individ, till respondenterna ställdes 

frågan om vad de anser att integration är för något och i sammanhanget. Föreningslivet är en 

väg in i samhället och ett sätt att integreras hävdar Emma, Stefan och Marie. Christian och 

Adrian menar istället att det är trygghet och trivsel som leder till integration. Korab anser att 

språk och kultur är viktiga faktorer för att integration ska ske.  

 

 

 

Citat från Emma och Adrian sammanfattar respondenternas svar.  
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Jag anser inte att integration bara är att träffa inrikes födda. För kommer man in i en basketförening 

till exempel där majoriteten är utrikes födda skulle man i så fall aldrig bli integrerad. Utan det är ju 

snarare det sociala sammanhanget och det du kan lära dig kring personerna som är med i föreningen.  

(Emma, 2016)  

För mig är det att kunna vara en del av samhället och trivas i samhället, att känna sig trygg och 

delaktig.  

(Adrian, 2016)  

Vidare fortsatte en diskussion om huruvida deltagarna var medvetna om att de deltog i ett 

integrationsprojekt och om detta fanns olika uppfattningar. Emma och Susanne var båda emot 

att presentera Rookie som ett integrationsprojekt för deltagarna. Emma menade att budskapet 

om att deltagarna skulle integreras inte kommunicerades och Susanne berättade att de 

förklarade för deltagarna att de var med i en sportskola och inget annat. Adrian, Korab, Stefan 

och Marie förmodade att deltagarna var medvetna om att de deltog i ett integrationsprojekt. 

Marie hoppades att deltagarna var medvetna om att de deltog i ett integrationsprojekt med 

anledning av Skåneidrottens medverkande. Skåneidrotten står för allas lika värde samt att 

idrotten ska vara välkomnande och att det därför borde framstått för deltagarna.	  Marie förstod 

ändå om deltagarna upplevde en obehagskänsla att diskutera deras medverkande i ett 

integrationsprojekt. Stefan menade att det vore konstigt om deltagarna inte var medvetna om 

att de deltog i ett integrationsprojekt då de själva valde att delta. Adrian berättade att han 

försökte presentera Rookie som ett integrationsprojekt för deltagarna. Korab tror att deltagarna 

var medvetna om att de deltog i ett integrationsprojekt. Emma och Marie antydde att integration 

är ett negativt laddat ord och att det inte främjar till någonting att presentera Rookie som ett 

integrationsprojekt, något som exemplifieras nedan. 

Jag vet inte om det bjuder in till någonting att prata om att det är ett integrationsprojekt, det är ju 

lite som att säga att du inte har gjort ett tillräckligt bra jobb för att komma in i vårt samhälle men 

nu har du chansen. Det blir märkligt om man säger det på det viset så därför kan man säga det lite 

mer mjukt, här kan man träffa nya kompisar och prata lite svenska med andra, prova nya saker. Det 

per automatik betyder integration, bara att man inte behöver uttrycka ordet.  

(Emma, 2016) 
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Citatet på föregående sida förtydligar somliga respondenters syn på integration som begrepp 

och att det motiverar till att Rookie inte borde ha presenterats som ett integrationsprojekt för 

deltagarna.  

 

6.3.   Avsikten med Rookie 

Nedan presenteras de teman som berör avsikten med Rookie, syfte och mål, idrotten som 

integrationsarena, språket samt att komma in i samhället. 

 

6.3.1.   Syfte och mål 

Rookie ämnade att minska avståndet för nyanlända att komma in i föreningslivet och där 

fungerade sportskolan som ett steg. Enligt projektplanen (Kultur och Fritidsförvaltningen 

Eslöv, u.å:2) var syftet med Rookie följande:  

Syftet är att skapa bättre möjligheter för nyanlända barn och unga att delta i olika fritidsaktiviteter, 

vilket skapar förutsättningar till en god hälsa, ökad integration och motverkat utanförskap.  

Preciserade mål går att finna i projektplanen (Kultur och Fritidsförvaltningen Eslöv, u.å:3-4), 

se bilaga 11. Målen bestämdes av styrgruppen och Emma i samråd med fritidsledarna. Utöver 

de mål som finns nedskrivna i projektplanen har respondenterna egna tolkningar om avsikten 

med Rookie. De som arbetade administrativt med projektet, Stefan, Emma och Marie menade 

att ett mål med projektet var att det skulle implementeras till ordinarie verksamhet. Marie 

berättade att ur Skåneidrottens perspektiv, strävade de efter att öka antalet 

föreningsmedlemmar och att dessa medlemmar ska sträva efter ett livslångt idrottande. Rookie 

var ett projekt som sysselsatte ungdomarna, bidrog till en stimulerande fritid samt gav 

möjligheter att träffa andra i sociala sammanhang. Emma anser att Rookie främjade hälsan, 

både fysiskt genom idrott men även psykiskt genom sociala kontakter medan Susanne	  tycker 

det centrala med Rookie var att få träffa andra i samma situation varpå hon förklarade att det 

är lättare att lära känna andra vid deltagande av aktiviteter än att endast mingla. För Korab 

handlade projektet om att visa vägen för ungdomarna så att de inte hamnade fel i samhället. 

Vidare menar Emma och Adrian att Rookie fanns till för att hjälpa ungdomarna att finna ett 

intresse, det behövde inte bara vara en fritidsaktivitet utan kunde bestå av att umgås på 

Gasverket.	   Adrian berättade att han som fritidsledare ville få deltagarna att känna sig 
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välkomnade genom att presentera det Eslöv kunde erbjuda. Han ville skapa en kontakt med 

ungdomarna så att de visste att han fanns där även efter projektet, Adrian vill få ungdomar att 

känna sig trygga och vara en del av samhället. 

	  

6.3.2.   Idrott som integrationsarena 

Idén med Rookie var att hjälpa nyanlända att uppleva en gemenskap för att så småningom 

komma in i samhället. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur idrott kan fungera som 

en arena för integration. Eftersom Rookie använde idrott som medel för att deltagarna skulle 

integreras anses det vara intressant att veta hur respondenterna ser på idrott som en arena för 

integration. De tillfrågade respondenterna tycker samtliga att idrott är en bra arena för 

integration. I stora drag sammanfattade Marie på Skåneidrotten samtligas åsikt. Skåneidrotten 

har som värdegrund att alla får vara med oavsett etnicitet och därav anser de att 

integrationsprojekt blir naturligt inom idrotten. Marie förklarade att idrotten bidrog med fysisk 

aktivitet, nya vänner samt läran om hur det svenska samhället är uppbyggt för deltagarna i 

Rookie. Idrott förenar människor över gränser och fokus i projektet var på idrott hävdade 

Emma, Stefan och Susanne. Emma, Susanne, Adrian och Korab antydde att språkstimuleringen 

är hög inom idrotten. Börje och Stefan anser att idrottsdeltagare lär sig hur samhället fungerar 

då föreningslivet speglar samhället och att det då blir en väg in i samhället. Christian menade 

istället att det är gemenskap och trygghet inom idrotten som är bidragande faktorer till att 

komma in i samhället. Korab anser att idrott är en bra arena eftersom alla är välkomna till 

idrotten, att det finns något för alla samt att deltagarna lär sig språk, kultur och hur samhället 

är uppbyggt. Respondenterna anser att idrott är en god integrationsarena vilket exemplifieras i 

följande citat.  

Idrotten är så pass stort att den kan erbjuda något för många, alltså jag ser idrotten som ett hus som 

är öppet för alla. Genom att spela, eller det kan vara någon som inte är så bra på basket, men som 

bidra på helt andra sätt, till exempel genom att hjälpa mig vid sidan av på träningar. Då är man 

också med. Idrotten är så pass stort och idrotten kan ge så mycket, det kan öppna många dörrar för 

nyanlända här i Sverige för det är där man kan hitta många grejer. För att integrera sig kan idrotten 

hjälpa till, idrotten är som ett stort hus.  

(Korab, 2016) 
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Idrott är i min mening en av de mest effektiva arenorna att arbeta med integration, då idrottsrörelsen 

och organiserat föreningsliv länge varit en del av den svenska kulturen. Den har en ganska unik 

egenskap i att kunna förena människor med gemensamma intressen, oavsett bakgrund. Därmed är 

idrottssammanhang perfekt för att som nyanländ skapa nätverk, lära sig svenska i vardagen, lära sig 

sociala koder och samhällsstrukturer. Det är en bra arena för att skapa förståelse och motverka 

okunskap och kulturella fördomar. Medverkan i idrott och organiserat föreningsliv kan dessutom 

motverka fysisk och psykisk ohälsa, utanförskap och vara brottsförebyggande, vilket ger 

samhällsekonomiska vinster på sikt. 

(Emma, 2016) 

Jag tror att idrott är ett helt utmärkt sätt att integreras. /…/ Idrott är inte bara bra för integration, 

utan det är även lättare att få jobb om man kommer in i föreningslivet. Det sambandet tycker jag är 

lite häftigt. /…/ Idrotten har otroligt stor betydelse för att komma in i samhället.  

(Stefan, 2016) 

Idrottsaktiviteter bidrar till att man får gemenskap, jag tror väldigt mycket på gemenskapen för då 

känner de sig trygga. Känner man sig trygg så vågar man göra mycket mer. Hade liksom jag kommit 

till ett annat land och inte känt någon hade jag förmodligen varit rädd, alltså inte känt mig trygg, i 

alla fall inte vetat vad jag skulle göra. Kommer man in i ett samhälle eller en gemenskap så får man 

den här tryggheten och då utvecklas man och kanske söker jobb eller vågar gå till skolan.  

(Christian, 2016) 

 

6.3.3.   Språket 

Språket var ett återkommande ämne och anses av respondenterna vara viktigt för integration. 

En av grundtankarna med Rookie var att projektet skulle bidra till språkstimulering. Susanne 

anser att språket är viktigt vid integration och att projektet förenklade processen att lära sig ett 

nytt språk då det är lättare att lära sig i en situation. Exempelvis lärde sig deltagarna höger och 

vänster under ett pass på Friskis & Svettis i samband med rörelser istället för att lära sig orden 

under en teoretisk lektion. Stefan förklarade att Rookie gjorde det enklare för	  deltagarna att ta 

steget ut i föreningslivet eftersom att det kan vara ett svårt steg att ta om språkkunskaperna är 

bristande. Av egna erfarenheter vet Adrian att språkinlärning är viktigt. Adrian fick ett arbete 

för att han kunde tala god svenska. Utanför projektet hjälpte Adrian en nyanländ kille som på 

grund av platsbrist inte gick i skolan. Adrian tog med killen till att prova på thaiboxning varpå 
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killen förmåddes att umgås med de andra barnen. Adrian märkte snabbt att killens svenska 

förbättrades genom idrott vilket exemplifieras i följande citat.  

Du tvingas ju att prata, du vet är du bara i din comfort zone så händer det ju ingenting men är du 

bland alla andra, så tvingas du att snappa till dig ord och bli förstådd. Killen har på bara ett par 

månader börjat prata vanliga meningar, pratar du sakta med honom så förstår han i princip allt, det 

går fort alltså att lära sig språket.  

(Adrian, 2016) 

 

6.3.4.   Att komma in i samhället 

I en del fall pratade respondenterna om att komma in i samhället, att bli en del av samhället 

och att det är nära kopplat till integration.  

Inför projektet funderade Emma kring vad komma in i samhället betyder och menar att det som 

folkhälsovetare är viktigt att se helhetsbilden. Emma förklarade att god hälsa och att få må bra 

är ett steg på vägen, vilket hon anser är en av grundpelarna till att komma in i samhället. Emma 

antydde på att det är viktigt att se både de små och stora stegen, att först förbättra hälsan 

tillsammans med en grupp i samma situation kan leda till att ungdomarna  sedan utövar idrott 

i kombination med även inrikes födda. Adrian förklarade att en individ har kommit in i 

samhället när denne upplever trygghet och delaktighet. För Korab innebär att komma in i 

samhället, kunskap om språket och förståelse för kulturen. Ur ett idrottsperspektiv menar Marie 

att en individ har kommit in i samhället när denne är med i en förening och idrottar tillsammans 

med andra oavsett etnisk bakgrund. Hon anser att det är viktigt att inte bli fast i en sluten grupp 

utan att individen inkluderas med andra.  

 

6.4.   Arbetsmetoderna i Rookie 

Nedan presenteras de arbetsmetoder som användes i Rookie. De teman som framkommit är 

gruppuppdelning med avseende på ålder och kön, urval av deltagare samt aktiviteter, 

marknadsföring, kommunikation, fritidsledarnas samt instruktörernas roll och egenskaper.  
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6.4.1.   Gruppuppdelning gällande ålder  

Som nämnt delades grupperna upp efter både kön och ålder, åldersfördelningen var 

högstadieålder respektive gymnasieålder. Projektledningen bestämde vilken målgrupp 

projektet skulle rikta sig mot och hur åldersfördelningen skulle se ut. Emma berättade att 

åldersindelningen berodde på att idrott ofta är åldersbaserat medan Stefan förklarade att 

målgruppen på något sätt behövde begränsas och att det då kunde vara en fördel med en 

åldershomogen grupp med anledning av att Rookie var en sportskola. Till en början var det 

endast klart att projektet under första omgången riktade sig mot gymnasieålder, 

åldersbegränsningen till andra omgången bestämdes under tiden. 

Språkintroduktionsprogrammet i Eslöv riktar sig mot ungdomar i gymnasieåldern, 16-20 år. 

Emma och Stefan förklarade att eftersom den målgruppen redan fanns körde Rookie vidare på 

den för att dra fördel av den redan etablerade målgruppen. Det diskuterades inte då varför valet 

föll på just den åldern. Efter första omgången tänkte ledningen igenom val av ålder och de kom 

fram till att det kan vara bra att så tidigt som möjligt åldersmässigt komma i kontakt med 

föreningslivet, dessutom berättade både Emma och Stefan att de ville öka målgruppen. Övriga 

berörda i projektet hade inte reflekterat över åldersfördelningen.  

 

6.4.2.   Gruppuppdelning gällande kön 

Grupperna delades in efter kön, uppdelningen gällde endast under idrottsaktiviteterna. 

Uppdelningen berodde delvis på kulturella orsaker men även på att många tonåringar föredrar 

att prova på nya saker tillsammans med personer av samma kön. Samtliga tillfrågade 

respondenter anser att gruppuppdelningen främjade projektet eftersom det gynnade tjejernas 

deltagande. Det uppstod inte någon kritik mot könsindelningen vilket Stefan tror berodde på 

att projektledningen hela tiden var öppna med sina val och argument. Emma förklarade 

gruppindelningen gjordes till förmån och hänsyn till tjejerna, ledningen ville tjejernas bästa 

och menar att jämställdhetsfrågor är något kommunen bör arbeta vidare med. Andra tillfrågade 

respondenter tror att anledningen till indelningen berodde på de nyanländas kultur så som att 

det är tabu att låta tjejer och killar idrotta tillsammans vilket kunde leda till att vissa av tjejerna 

kände sig obekväma och otrygga. Korab och Adrian berättade att det inte fungerar som i 

Sverige i världens alla länder, överallt är det inte självklart att alla ska få vara med och delta i 

samma idrottsaktivitet. Vidare förklarade Korab att det är viktigt att arbeta med ett sådant ämne 

i små steg för att undvika irritation. Det är först när de utrikes födda lärt sig mer om och börjat 



 56 

acceptera det svenska samhället och dess kultur som heterogena grupper bör tillämpas. Eslövs 

IF tror att uppdelningen berodde på att tjejgruppen var obekväma i killars sällskap. Vidare 

förklarade Emma att några av tjejernas känslor berodde på att de var oroliga för att killarna 

med samma bakgrund som de själva skulle sprida rykten. Susanne förespråkar inte 

gruppindelningar vanligtvis eftersom det då är fel i grunden och att något bör göras, men menar 

att det i Rookie var nödvändigt, vilket exemplifieras nedan.  

Det som har berikat mig är att vi får ta ett steg tillbaka för Sverige ser inte ut som det en gång gjort. 

Idag finns det många kvinnor som inte är där vi tre (Susanne, Linnéa och Ann) är. Vi kan idag inte 

längre lägga ribban så högt att tjejgrupper inte får förekomma för vi är inte där längre. Vi har kvinnor 

i Sverige som har behov av att bada separat alternativet är att de aldrig får bada, vi har kvinnor som 

måste få träffas. Vi måste ha tålamod, så småningom kommer de också att vara där vi är, men inte 

än, vi måste ta ett steg tillbaka.  

(Susanne, 2016) 

Det viktigaste är ju trots allt att man kan känna sig bekväm och trygg i den grupp man väljer att 

vara med i.  

(Stefan, 2016) 

En viktig faktor i Rookie var att se på integration ur ett långsiktigt perspektiv, varpå Stefan 

menar att det är bättre att ge så många som möjligt chans att delta. Ur ett idrottsperspektiv 

menar Marie att det förefaller naturligt att dela upp efter kön eftersom det speglar majoriteten 

av alla idrotter. Vidare menar hon att det alltid finns för- och nackdelar med en sådan 

uppdelning och förklarade att det optimala vore att blanda könen. 

 

6.4.3.   Marknadsföring 

Projektet marknadsfördes genom att projektgruppen var ute på skolorna där ungdomarna fanns 

och berättade om Rookie och dess syfte. Då fanns en tolk med för att ungdomarna skulle förstå 

vad Rookie handlade om. Efter sig lämnade gruppen informationsblad (Kultur och 

Fritidsförvaltningen Eslöv, u.å.) på alla de språk som de visste talades, se bilaga 12. 

Flyktingsamordnarna i kommunen bidrog med hjälp och främst då på boendena. 

Lokaltidningen marknadsförde projektet i form av reportage men Susanne tror ändå inte att 

kännedomen om projektet är särskilt stor hos lokalbefolkningen. Vidare berättade Susanne att 
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budskapet med Rookie, efter första omgången spreds via word-of-mouth, från deltagare till 

deltagare. Skåneidrotten var inte involverade i marknadsföringen gentemot deltagarna.  

Emma och Stefan tror att det är framgångsrikt att ha en direkt kontakt med ungdomarna istället 

för att endast dela ut informationsblad. Genom direkt kontakt nådde Emma de medverkande 

föreningarna men samtliga föreningar i kommunen fick information om projektet genom 

forumet. Genom direkt kontakt nådde Emma de medverkande föreningarna men samtliga 

föreningar i kommunen fick information om projektet genom Föreningsnytt, ett nyhetsbrev 

från Kultur och Fritidsförvaltningen.  

 

6.4.4.   Urval av deltagare 

Ungdomarna anmälde eventuellt intresse efter informationsträffarna. Vårdnadshavare eller 

målsman behövde inte skriva under något intyg trots att deltagarna i vissa fall inte var myndiga. 

Emma berättade att det var lärarna som gjorde urvalet av deltagare eftersom det var de som 

kände till deltagarnas behov bäst. Stefan hade ingen aning om hur urvalet av deltagarna såg ut. 

Lärarna träffade ungdomarna dagligen i skolan och hade en översikt vilka som redan var socialt 

aktiva samt att de hade vetskap om ungdomarnas språkkunskaper. Fritidsledarna vill hjälpa de 

ungdomar som är eller var i behov av sociala insatser och är därmed införstådda med att lärarna 

var de personer som var lämpligast för uppgiften att göra ett urval av deltagarna. Riktlinjerna 

från Rookie till lärarna, var att nivån på språkkunskaperna hos deltagarna minst skulle vara 

begriplig samt att de som redan var aktiva inom en idrott inte var aktuella för projektet. Emma 

förespråkade en dynamisk grupp med deltagare som talade bra svenska och deltagare som 

talade mindre bra svenska för att de skulle kunna lära av varandra. 

Det var endast tolv tjejer som anmälde sitt intresse vilket gjorde urvalet enkelt för respondenten 

på gymnasieskolan. Det var fler killar än tjejer som anmälde sitt intresse till Rookie, vilket 

ledde till att lärarna bortsåg de som endast var på skolan sporadiskt och som de misstänkte inte 

skulle ta projektet seriöst eftersom de inte tog skolan på allvar. De killar som inte kunde någon 

svenska var aldrig aktuella för projektet då de inte hade fått ut någonting av Rookie varpå det 

till slut återstod tolv killar. Karolin var en av de som gjorde urvalet av deltagare i 

högstadieålder. Liksom för föregående respondent var det enkelt med tjejerna då det endast var 

tolv som var anmälda. Killarna var fler till antalet men då flertalet redan hade en fritidsaktivitet 

så blev det till slut tolv killar kvar.  
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Att deltagarantalet var 24 stycken varje omgång berodde enligt Emma, på att instruktörerna 

skulle känna sig trygga, ha tid att tillgodose alla deltagares behov och ge samtliga 

uppmärksamhet. Vidare förklarade Emma och Susanne att det var en resursfråga, det fanns fyra 

ledare och samtliga deltagare behövde få plats i bilarna vid behov av transport. Emma hävdar 

även att med 24 deltagare per omgång ökade kvaliteten och som projektledare förespråkade 

hon kvalité före kvantitet.  

 

6.4.5.   Val av aktiviteter  

I samråd med Skåneidrotten diskuterades vilka idrotter som ansågs vara relevanta och lämpliga 

i ett projekt som Rookie. Då syftet med projektet delvis var att öka medlemsantalet i 

föreningarna så krävdes att möjligheten fanns för deltagarna att ta steget till ordinarie 

verksamhet. Både Emma och Marie menar att en 16-åring som provar på en helt okänd idrott 

kan få svårt att ta plats i ordinarie verksamhet, framförallt om det gäller lagidrotter, eftersom 

många idrotter elitsatsar tidigt. Vilket var en av orsakerna till att handboll inte var med i 

projektet trots det stora handbollintresset i Eslöv. Marie menar att en idrott som är helt 

främmande för deltagarna kan bidra till att chanserna att de vågar ta steget till föreningslivet 

blir mindre. Fotboll var inte heller med som aktivitet eftersom Fotboll för alla redan fanns och 

Rookie skulle visa deltagarna vad Eslöv mer hade att erbjuda. Det var delade åsikter bland 

respondenterna om hur idrotterna valdes ut. Emma menar att de valde idrotter på känsla av vad 

som kan upplevas roligt. Marie menar att idrotterna inte skulle vara särskilt kostsamma samt 

att en mix av individuella och lagidrotter var att föredra men att de som visade intresse fick 

delta eftersom Eslöv är ganska litet och urvalet för Rookie inte stort. Susanne och Adrian tror 

att de föreningar som ville vara med fick delta i projektet. Stefan var osäker på hur urvalet av 

aktiviteter skedde men trodde att Emma sökte efter bra föreningsinstruktörer med bredd på 

aktiviteterna. 

De föreningar som valde att medverka i Rookie arbetade redan med integrations- och 

mångfaldsfrågor. Urvalet av idrott till andra omgången skedde efter vad den första gruppen 

tyckte var roligt. Susanne beskrev att de har varit lyhörda för vilka aktiviteter som deltagarna 

uppskattade. Emma förklarade att det inte fanns någon garanti med vilka aktiviteter som 

uppskattades eftersom nästa grupp kunde tycka något annat.	   Under första omgången 

presenterades fem olika idrotter som provades vid två tillfällen medan deltagarna i andra 

omgången fick möjlighet att prova på sju olika aktiviteter en gång för att få utrymme för fler 
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sociala aktiviteter. Det var Emma som samordnade de medverkande föreningarna. Till den 

första omgången hade projektgruppen tackat ja till för många föreningar i förhållande till antal 

veckor, vilket ledde till att endast tjejerna fick prova på Friskis & Svettis och endast killarna 

provade på badminton.	  Den fördelningen var inte Emma nöjd med och det misstaget gjordes 

inte igen. Emma förklarade att det arrangerades två föreläsningar under vårterminen, om 

närings- och föreningslära. I samband med projektet genomfördes en utbildning för de 

instruktörer som deltog. Den arrangerades av Skåneidrotten där Åsa Nilsson Bilme föreläste 

om inkludering, mångfald samt integrationsfrågor.   

Som basketinstruktör tycker Korab det är viktigt att deltagarna hade roligt och han använde sig 

därför olika lekar. Fungerade inte en särskild lek så ändrade han omgående för att ungdomarna 

inte skulle bli uttråkade. Varje träning avslutade Korab med att låta ungdomarna spela i tjugo 

minuter eftersom han anser att det är roligast. Christian försökte låta deltagarna att prova på så 

många olika friidrottsgrenar som möjligt, däribland kula, längd- och höjdhopp, tresteg, slägga 

samt diskus. Utöver det provade deltagarna även styrkeövningar och koordinationsövningar.   

Åsikterna skiljer sig åt kring antalet gånger varje aktivitet skulle utövas. Adrian anser att det 

blev långdraget att ha samma aktivitet flera gånger och han menar att deltagarna blev förvirrade 

när de skulle genomföra samma aktivitet två gånger. Samtidigt önskade Eslövs IF och Stefan 

att de hade haft tre-fyra tillfällen med varje aktivitet, då kanske fler deltagare hade intresserat 

sig för idrotten. Eslövs IF vill ändå att ungdomarna ska få en mångfald bland aktiviteterna och 

tycker därför att projektet borde ha pågått längre än tio veckor.  

 

6.4.6.   Kommunikation 

Tolk var endast med under informationsträffarna och aldrig på aktiviteterna, under aktiviteterna 

talades endast det svenska språket för att öka deltagarnas kunskaper. Vid de tillfällen då 

instruktörer eller fritidsledare inte kunde göra sig förstådda använde de sig av kroppsspråk 

berättade Susanne, Christian och Korab. Korab förklarade att han visade övningarna långsamt 

samt frågade deltagarna om han skulle prata svenska eller engelska. Christian meddelade alla 

deltagare och sedan även de som blev medlemmar att de skulle prata svenska under träningarna. 

Det var meningsskiljaktigheter om varför tolk inte användes, Adrian tror att det handlade om 

en kostnadsfråga medan Susanne berättade att en tolk vid aktiviteterna hade fått för stort 

utrymme och tagit en ledarroll. Istället för att arbeta med språket och försöka göra sig förstådd 
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hade både fritidsledare och deltagare vänt sig till tolken. Eftersom att det endast var tolv 

deltagare i taget fanns det tid till att göra sig förstådd. I citatet nedan förklarar Susanne ett sätt 

hur kommunikation kunde gå till. 

Det som är så himla fint är att dem tolkar till varandra. Är det någon som snappar upp vad jag menar 

och en annan inte förstår så försöker de att förklara för varandra. /…/ Då stärker man ju någonting, 

man lär känna varandra.  

(Susanne, 2016) 

Kommunikationen är en avgörande faktor för om ett projekt blir framgångsrikt hävdar Stefan, 

Emma och Susanne. Emma och Stefan beskrev att det var kommunikationsproblem med 

killgruppen under andra omgången. Problemet var kommunikationen mellan projektgruppen 

och skolorna samtidigt som en stor tillströmning av nyanlända ledde till hög påfrestning för 

skolorna. God kommunikation kan minska risken för missförstånd och skulle det ändå ske är 

det viktigt att rätta till missförstånden så fort som möjligt. Stefan menar att i ett 

integrationsprojekt är kommunikation än mer avgörande eftersom alla inte talar samma språk 

varpå en kommunikationsplan kan vara avgörande. Emma anser att det är viktigt att 

kommunicera förväntningar, att få fram budskapet, till exempel var inte kommunikationen 

tillräcklig gentemot föreningarna första omgången då en av de medverkande föreningarna inte 

uppfyllde den kvalité på aktiviteterna som förväntades. Emma förklarade att det handlar om att 

vara tydlig med förväntningarna och det skapar kvalité. Susanne hävdar att god kommunikation 

var viktigt för att alla berörda skulle få en förståelse för hur samt varför saker gjordes på ett 

särskilt sätt och för att undvika irritation.  

Samtliga respondenter som ingick i projektorganisationen anser att den interna 

kommunikationen fungerade bra. Som projektägare och deltagare i styrgruppen hade Stefan 

nästan bara kommunicerat via Emma. Han hade träffat projektgruppen men inte särskilt 

strukturerat. Stefan beskrev kontakten mellan honom och Emma som ”kanonbra”, de följde 

upp projektet tillsammans och hade avstämningspunkter. Emma kommunicerade med 

projektgruppen samt föreningarna, samarbetet med projektgruppen var bra och situationen med 

föreningarna var hanterbar eftersom det var ett så få antal. Kommunikationen var väldigt viktig 

gentemot föreningarna med tanke på de ideella krafterna, så det var viktigt för Emma att 

påminna föreningarna om förväntningarna. Marie hade svårt att svara på hur kommunikationen 

var mellan projektledningen och Skåneidrotten eftersom hon inte hade den rollen under 

projektet. Kontakten med föreningarna hanterades av Emma. Korab och representanterna från 
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Eslöv IF stötte inte på några kommunikationsproblem utan tycker att Emma och fritidsledarna 

varit väldigt duktiga under projektets gång.  

Fritidsledarna fick veta vad projektet innebar genom en personlig informationsträff. 

Kommunikationen mellan projektgrupp och projektledare har fungerat bra, Emma har alltid 

varit tillgänglig om det varit några funderingar. Susanne berättade att Emma ofta uppdaterade 

sig om situationen, om hur det gick etcetera. Emma har haft uppföljning med projektgruppen 

efter avslutade omgångar och gått igenom vad som varit bra, vad de bör tänka på till nästa gång 

och så vidare. Susanne berättade att det fanns en situation då en instruktör inte gjorde vad som 

förväntades varpå Susanne kontaktade Emma. Emma i sin tur pratade med instruktören och 

redan veckan därpå var situationen bättre. Stefan förklarade att situationen handlade om att 

bemötandet från instruktören var bristfälligt vilket kan ha berott på okunskap och rädsla, 

instruktören var inte förberedd. Susanne berättade att kommunikationen mellan henne och 

deltagarna blev bättre för varje vecka, deltagarna vände sig till henne om det var något. Emma 

instämde med föregående respondent, kommunikationen mellan deltagare och fritidsledare 

blev bättre under projektets gång och ungdomarna trivdes i de vuxnas sällskap. Karolin 

kommunicerade med fritidsledarna, hon skrev ett schema på vilken skola varje deltagare befann 

sig när de slutade skolan för dagen samt vilken tid. Utöver detta var inte lärarna delaktiga i 

projektet.  

 

6.4.7.   Fritidsledarnas roll och egenskaper 

Fritidsledarna mötte ungdomarna på skolan, följde dem till föreningarna, såg till att de blev bra 

bemötta samt välkomnade och de samordnade det hela. Enligt Stefan och Emma var 

fritidsledarna nyckelpersoner i arbetet med att få deltagarna att uppleva trygghet och 

fritidsledarna tillsammans med fritidsgården var en framgångsfaktor. Emma och Susanne 

förklarade att det var viktigt för deltagarna att ha en vuxen människa att se upp till, Susanne 

anser att hon hade stor betydelse för deltagarna då hon arbetade nära dem. Hon såg sig själv 

som länken mellan att vara nyanländ och komma ut i samhället. Susanne förklarade att hon 

som kvinna var viktig för de deltagande tjejerna. Hon fick frågor om varför det till exempel 

inte fanns något kvinnobad för att tjejerna så gärna vill lära sig simma. Tjejerna frågade 

Susanne om hennes liv, hennes man och andra personliga frågor för att de var nyfikna. Enligt 

Susanne är det som fritidsledare viktigt att vara välkomnande, att skapa förtroende, att vara 

lyhörd, rolig, motiverande, bekräftande och att bjuda på sig själv. För Adrian faller rollen som 
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fritidsledare naturligt men menar att det är viktigt att vara förstående, tålmodig och att ta ett 

steg i taget med deltagarna. För honom är det viktigt att vara human.  

 

6.4.8.   Instruktörernas roll och egenskaper  

Föreningarnas uppgift var att tillgå med instruktörer som de fann lämpliga. Både Susanne och 

Eslövs IF berättade att tjejgruppen önskade kvinnliga instruktörer, något som inte fanns att 

tillgå i samtliga föreningar. Emma beskrev instruktörernas uppgifter som så att de skulle delta 

i introduktionsutbildningen, vara på rätt plats i rätt tid samt att genomföra det som de är bäst 

på, att leda och instruera i sina respektive idrotter. Christian och Korab som är de intervjuade 

instruktörerna deltog inte på utbildningen. Stefan berättade att instruktörerna skulle ha ett bra 

bemötande gentemot deltagarna. Marie och Skåneidrotten önskade att de instruktörer som 

deltog i projektet hade gått en tränar- eller ledarskapsutbildning.  

De egenskaper en instruktör i ett integrationsprojekt bör ha är ödmjukhet och att instruktörerna 

ska vara där av rätt anledning, enligt Marie. Christian, som själv deltog som instruktör anser 

att det är viktigt att inte ta allt för givet, att även de övningar som andra tycker är enkla kanske 

deltagarna inte har en aning om så då är det viktigt att anpassa sig. Andra egenskaper som kan 

vara betydande är att vara trygg och tydlig i det man gör samt att vara tålmodig. Korab ville 

med sitt deltagande agera som förebild för ungdomarna samt skapa kontakt, eftersom han 

träffar ungdomarna i sitt arbete som fritidsledare på Gasverket. Korab framställer en förebild 

som en person som finns till för ungdomarna att prata med, att visa dem vad som är viktigt att 

tänka på och så vidare. Vidare fortsatte han att ungdomarna kan känna igen sig i honom och 

han förklarade att det är viktigt att möta ungdomarna där dem är i livet. Korab var populär 

bland ungdomarna, något han tror berodde på att han är en väldigt öppen och ärlig person.  

6.5.   Utfallet av Rookie 

Efter varje omgång i projektet genomfördes en utvärdering med frågor som berörde hälsa, vilka 

aktiviteter som deltagarna uppskattade, vilken aktivitet de kan tänkas fortsätta med etcetera, se 

bilaga 13 för denna utvärderingsmall (Kultur och Fritidsförvaltningen Eslöv, 2015). Ett av 

målen med Rookie var att 50 procent av deltagarna skulle må bättre som en följd av Rookie. 

Av utvärderingen går det att tyda att 29 procent av deltagarna mådde mycket dåligt innan 

Rookie medan siffran efter projektet är noll samtidigt som andelen deltagare som mådde 
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mycket bra ökade från 29 procent innan Rookie till 57 procent efter Rookie. Ett annat mål var 

att 60 procent skulle få en ny bekantskap som effekt av Rookie och utvärderingen visade att 71 

procent av de deltagare som svarade hade lärt känna en ny kompis. Den aktivitet som deltagarna 

uppskattade minst var föreläsningarna, vilket Emma kan förstå då det för vissa kan ha upplevts 

som en förlängd skoldag. Marie tror att det berodde på språkbrist eller att föreläsningarna inte 

var anpassade efter målgruppen, till exempel tänker inte nyanlända på att ”dricka nyttiga 

smoothies”. De aktiviteter som deltagarna uppskattade mest var de sociala aktiviteterna, vilket 

Emma menar är viktigt att jobba vidare med. Andra aktiviteter som fungerade bra och som blev 

återkommande var de med engagerade instruktörer och där deltagarna var motiverade. De 

aktiviteter som var roliga ville deltagarna ha fler tillfällen av och vice versa, vilket resulterade 

i att till exempel brottning och föreläsningar blev borttagna. Utöver den skriftliga utvärderingen 

skedde kontinuerlig muntlig utvärdering mellan deltagare och fritidsledare.  

Genom att studera utfallet har en rad olika teman framkommit som presenteras nedan, 

integration i föreningslivet, språk, deltagarnas upplevelse, kulturkrockar, kommunikation, 

förväntningar och mål, uppstådda problem, lärdomar, vinster med Rookie, 

utvecklingsmöjligheter, arbetsmodellen och Rookie – implementerat i ordinarie verksamhet.  

 

6.5.1.   Integration i föreningslivet 

Ett av målen med Rookie var att 30 procent av deltagarna skulle vara föreningsaktiva efter 

projektets slut. I den utvärdering (Kultur och Fritidsförvaltningen Eslöv, 2015) som 

genomfördes efter första omgången angav 86 procent av deltagarna att de inte var medlem i 

någon förening, medan uppgifter från instruktörerna tyder på att det var mellan 20 och 40 

procent av deltagarna som blivit aktiva. Marie och Stefan menar att det är svårt att utvärdera 

ett sådant här projekt, eftersom deltagarna kanske inte har hunnit bli medlemmar i en förening 

när utvärderingen görs. Utvärderingen är inget som Adrian känner till, däremot visste han att 

några ungdomar började idrotta, bland annat fick boxningen en del nya medlemmar. Stefan 

berättade att det fanns några deltagare med talang, till exempel inom friidrotten men detta 

följdes inte upp strukturerat. Susanne hävdar även hon att en del av de deltagare som hade 

talang för den specifika idrotten blev föreningsaktiva, vilket citeras nedan. 

För att komma vidare in i föreningslivet underlättar det att ha talang, men det är ingen 

förutsättning. Det underlättar eftersom föreningen blir lite mer pepp.	   
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(Susanne, 2016) 

Hon beskrev att det fanns deltagare som blev intresserade av en viss idrott men som sökte sig 

till en annan förening. Till exempel var det en tjej som tyckte att besöket på Friskis & Svettis 

var kul, hon blev inspirerad till att börja dansa zumba och fick då hjälp med att bli medlem på 

en dansklubb. Adrian hoppades att ungdomarna blev mer integrerade och Eslövs IF menar att 

somliga av deltagarna blev integrerade.	  En kille som började friidrotta blev integrerad, han är 

kvar i föreningen och blev snabbt vän med alla. Att delta i en sportskola är ett steg på vägen ut 

i samhället och Stefan menar att Rookie bidrog till att integrera ungdomar. Integration kan 

handla om att vara trygg i sociala sammanhang vilket Stefan förklarade kan ta olika lång tid 

för varje individ, en faktor som kan påverka är vilken bakgrund och upplevelser som 

ungdomarna har med sig.  

 

6.5.2.   Språk 

Rookie bidrog med språkutveckling hos deltagarna. Under de tio veckor som varje omgång 

varade märkte Susanne och Adrian en stor förbättring. Börje tyckte det var svårt med språket 

till en början men märkte att deltagarna förbättrade sin svenska, Christian anser att 

språkutvecklingen skiljer sig en del från deltagare till deltagare. Emma menar på att förbättring 

av språket blev en naturlig effekt av Rookie.  

 

6.5.3.   Deltagarnas upplevelse 

I studien intervjuades inga deltagare av etiska skäl, därför har respondenterna fått svara på hur 

de tror att deltagarna upplevde Rookie.  

I början av projektet samlades deltagarna på Gasverket men då det blev en omväg för 

ungdomarna önskade de att mötesplatsen skulle vara på skolan istället. Susanne tror inte att 

ungdomarna kände sig utpekade när fritidsledarna mötte dem på skolan med anledning av att 

det var deras önskemål.  

Vad som varit mest betydelsefullt för deltagarna skiljer sig åt från person till person och 

respondenterna hade många olika tankar. Stefan, Susanne, Emma och Adrian tror att den 

sociala aspekten var viktig för många deltagare, att få umgås tillsammans på Gasverket eller 
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under aktiviteterna, att vara en del av någonting samt att få kontakt med fritidsledarna. Marie, 

Adrian och Susanne förklarade att de tror det var viktigt för ungdomarna att få idrotta och utöva 

olika aktiviteter. Marie beskrev att deltagarna då kom bort från vardagstristessen, Adrian 

förklarade att somliga deltagare hade otroligt roligt i samband med Rookie och Susanne såg 

betydelsen för deltagarna i att de fann något de var bra på. Vidare beskrev Susanne andra 

faktorer som var viktiga för deltagarna, att få se en bowlinghall för första gången, att få en bästa 

vän eller att vara med i tidningen och få känna sig betydelsefull. Stefan har insett att 

ungdomarna tyckte det var viktigt att förstå hur det fungerar i samhället och föreningslivet.  

 

6.5.4.   Kulturkrockar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur idrott kan fungera som en arena för integration, 

varpå ett avsnitt kring kulturkrockar och olika perspektiv på samhället kan öka förståelsen för 

integration, mångfald och andra kulturer.  

Som en konsekvens av att somliga tjejer inte kände sig trygga och bekväma tillsammans med 

killar gjordes en gruppindelning enligt kön som Marie tror har lett till att tjejerna tog mer plats, 

både i projektet och i samhället. Stefan menar att Rookie bidrog till att tjejerna vågade vara 

mer på hugget och ta chansen att prova på aktiviteter. Tjejerna visste att de hade lika mycket 

rätt att vara på Fritidsgården som vem som helst och tog därför för sig. Adrian berättade att han 

märkte skillnad på tjejgruppen, som han inte träffade så mycket, att efter några veckor in i 

projektet var de mer avslappande än tidigare i killars sällskap. En annan konsekvens av 

situationen var att det anordnades tjejtimmar på Gasverket med Susanne som samordnare. 

Varje fredag 15-18 är Gasverket öppet endast för tjejer för att de ska få chans att umgås utan 

oro. Susanne förklarade att killar ändå är ett återkommande samtalsämne, tjejerna är som vilka 

ungdomar som helst. Att arrangera en mötesplats för endast tjejer kan vid en första anblick 

framstå som ojämställt men genom att skapa möjligheter för en trygg plats för tjejer, menar 

Emma, att det kan bidra till en mer jämställd mötesplats ur ett långsiktigt perspektiv.  

Kostföreläsningen som avslutades med matlagning var inte populär vilket Adrian och Susanne 

kan förstå, den sortens kost som presenterades var inte intressant för de nyanlända ungdomarna. 

Susanne beskrev att tjejerna tyckte det var märkligt att vi i Sverige undviker socker och 

kolhydrater, vilket exemplifieras nedan.  
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Kvinnorna från Eritrea frågade om jag var dum eftersom socker är det bästa som finns. De tycker 

att det är jättefult när vi är smala. Kvinnan ska vara stor och fyllig och äta mycket socker, det är en 

hälsosam kvinna som mår bra. Det är synd om er, ni i Sverige är alltid hungriga.  

(Susanne, 2016) 

Vidare berättade Susanne att tjejerna ofta ställde privata frågor och de hade diskussioner om 

att bland annat bära slöja eller inte. Susanne berättade att en del av deltagarna såg svenska 

kvinnor som förlorarna eftersom de föll för idealet att vara mannen till lags vilket lett till att 

kvinnan hela tiden måste göra sig fin för omgivningen istället för att vara klädd hela vägen. 

Susanne berättade att åsikterna mellan deltagarna skiljde sig åt angående bland annat att som 

kvinna arbeta och göra karriär. De afrikanska tjejerna såg det som ett privilegium att inte arbeta 

och istället ta hand om mannen, hemmet och barnen medan tjejerna från till exempel 

Afghanistan och Libanon längtade efter att studera och arbeta.   

 

6.5.5.   Kommunikation 

Som nämnt är kommunikation en faktor för hur framgångsrikt projektet blev. Stefan menar att 

framställandet av en kommunikationsplan och användandet av en kommunikatör förbättrade 

kommunikationen. Susanne förklarade att samtliga deltagare inte nåddes av budskapet att 

deltagandet var frivilligt, somliga trodde att Rookie ingick i svenska för invandrare. I sin roll 

som samordnare tar Adrian med sig att det krävs påminnelser gentemot föreningarna eftersom 

att det är lätt för ideella föreningsmänniskor att glömma bort Rookie när aktiviteten planerats 

in för flera månader sedan. Eslövs IF, som förening var nöjda med att kommunen löste den 

mesta kommunikationen. Kommunikationen gentemot deltagarna var ibland problematisk 

berättade Christian och menar att det berodde på vilken nivå deltagarnas svenska låg på. Korab 

tycker däremot att kommunikationen inte var svår då han visade rörelserna väldigt långsamt 

och då förstod deltagarna för det mesta.  

 

6.5.6.   Förväntningar och mål 

Målen förändrades med tiden, Stefan beskrev att målen till en början var övergripande och 

svåra att få grepp om men med tiden blev målen mer skarpa och spetsiga. Vidare var Stefan 

osäker på om målen hade uppnåtts vilket Emma berättade att de hade, efter en del 
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modifikationer. Till en början glömdes syftet bort och ambitionerna var väl höga. Under 

genomförandet av Rookie ändrades metoden för att uppnå syftet. Susanne tycker målet att öka 

medlemsantalet i de medverkande föreningarna inte var det enda målet med projektet, vilket 

beskrivs i nedanstående citat. 

Målet med att öka antalet medlemmar i föreningarna är för högt, den verkliga vinsten är den sociala 

biten och att få lära känna andra i samma situation.  

(Susanne, 2016) 

Respondenternas förväntningar skiljde sig åt som berörde arbetsmodellen, att öka antalet 

medlemmar samt att visa ungdomarna vad idrotten har att erbjuda. Att hitta en arbetsmodell 

som skulle kunna bli ordinarie verksamhet efter projektet var Stefans förväntning på Rookie 

och det uppfylldes. Han tycker det är ”kanonbra” att 48 ungdomar varje år får chans att prova 

på olika aktiviteter. Både Marie och Eslövs IF ville öka medlemsantalet men av olika 

anledningar. Marie såg på projektet ur ett folkhälsoperspektiv och önskade att deltagarna skulle 

bli mer aktiva. Det uppfylldes i viss mån, hon visste att många deltagare började med friidrott 

och tror även att badminton var populärt. Eslövs IF hade som förväntningar att öka 

medlemsantalet i sin nystartade förening. En viss tid efter Rookie hade föreningen fått nya 

medlemmar men två av tjejerna var tvungna att hjälpa till hemma och de andra tjejerna slutade 

i samma veva. En av killarna blev kvar i föreningen och tre månader efter han hade börjat i 

föreningen vann han distriktsmästerskapen.	   Korab såg projektet som en chans att visa 

ungdomarna vilka möjligheter idrotten kan bidra med, vilket han tycker att han gjorde. Susanne 

och Adrian hade inga förväntningar på projektet men båda blev positivt överraskade och tog 

projektet till sig. Adrian berättade att det fanns en del talanger som han märkte fick en chans 

att visa sig och han tycker att resultatet blev fantastiskt.  

Både Korab och Eslövs IF tackade ja till fortsatt deltagande. Christian hade gärna fortsatt som 

instruktör om han haft tid, nu är det en annan tränare inom föreningen som tar över rollen som 

instruktör efter Christian.  

 

6.5.7.   Uppstådda problem 

Ett återkommande problem var kommunikationsproblem under andra omgången, eller som 

Susanne beskrev det, logistikproblem. Stefan, Susanne, Adrian och Emma upplevde problem 

under andra omgången med killgruppen då fritidsledarna inte visste var killarna befann sig när 
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det var tid för Rookie. Emmas förklaring till varför problemet uppstod var, utöver 

kommunikationen, att det var många deltagare som var väldigt nyanlända och att de då kanske 

inte hade hunnit rota sig ordentligt, hade mycket på gång eller inte prioriterade Rookie en gång 

i veckan.  Killarna var utspridda på flera olika skolor i Eslöv och de slutade för dagen på olika 

tider. Kommunikationsbristen mellan fritidsledarna och lärarna drabbade deltagarna. Lärarna 

bidrog med ett schema om var och när killarna slutade. Karolin var inte förvånad över att det 

var svårt för fritidsledarna att samla deltagarna då de var utspridda på olika högstadieskolor i 

Eslöv samt att de slutade på olika tider. Med visst flyt berättade Stefan att situationen löste sig 

i och med en uppstartad mottagningsskola som bidrog till att killarna inte var spridda över lika 

många skolor som tidigare. Emma berättade att situationen löstes genom kommunikation på 

deltagarnas språk.  

Ett problem som Emma upptäckte under Rookie var att externa aktiviteter hade förbisetts i 

planeringen, till exempel som när det en dag var sommarlovsintroduktion och flera av 

deltagarna inte dök upp på Rookie den dagen. Susanne förklarade några praktiska problem som 

de inte hade tänkt på i förväg men som löste sig smidigt. Det kunde vara att alla deltagare inte 

hade med sig idrottskläder och skor eller att det samtidigt som aktiviteten startade var dags för 

bön, då startade aktiviteten senare istället.   

6.5.8.   Lärdomar 

Av ett sådant här projekt är det inte endast deltagarna som får ny kunskap och nya lärdomar 

utan även andra berörda. Respondenterna har fått olika lärdomar av projektet. Som 

projektledare lärde sig Emma att det enkla är det bästa och att det är viktigt att komma ihåg att 

projektet ska vara roligt. Hon tar även med sig att arbetsmodellen har varit en bra insats och 

metod. Den föreläsning som samtliga instruktörer skulle delta på inför projektet var bra och de 

som deltog berättade att de fick ut något av den. Emma tycker även att andra 

föreningsmänniskor skulle bjudits in för de hade med haft nytta av utbildningen. Christian hade 

lärt sig att han måste anpassa sig väldigt mycket, att vara tränare för en grupp utrikes födda 

som inte vet vad friidrott är, är inte detsamma som att vara instruktör för en grupp inrikes födda. 

Korab är mer tydlig efter projektet än vad han var innan. Susanne upplevde att det var en fördel 

att ha startat upp projektet innan den största flyktingvågen kom, så att ligga ett steg före är 

viktigt vid uppförandet av projekt som Rookie. En stor lärdom för Susanne är att hon verkligen 

insåg att det som är självklart för henne inte behöver vara det för någon annan, hon trodde att 

hon hade ett öppet sinne men det hade hon inte, vilket Rookie delvis ändrat på.   
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6.5.9.   Vinster med Rookie 

Vinster behöver inte endast vara relaterat till syftet med projektet, respondenterna svarade att 

de har utvecklats som person, att de har fått nya kontakter och att de har upplevt ett trevligt 

bemötande.  

Att lära sig använda en tändare eller en elvisp är små saker som Susanne har lärt deltagarna, 

sådant som inte lärs ut någon annanstans. Vidare förklarade Susanne att denna möjlighet som 

deltagarna får att prova på olika aktiviteter kan leda till att ett frö har såtts hos deltagarna. Vilket 

i sin tur leder till att om småsyskon eller framtida barn vill prova på samma aktivitet är 

individen inte helt okänd för det.  

 

 

Korab såg att vinsten låg i att ha fått lära känna deltagarna vilket underlättar hans arbete som 

fritidsledare och Eslövs IF tycker att deltagandet i Rookie var roligt och berättade att deltagarna 

var mycket trevliga, vilket exemplifieras i nedanstående citat. 

Det var en kille som jag tror hade tränat två gånger. Jag står upp på Willys för att sälja lotter och en 

dag kom han upp och tackade för denna tiden. Han berättade att han skulle vidare till ett annat 

boende. Men han kom och tackade för att han hade fått lov att vara med och det var jätteroligt att 

få den uppskattningen.  

(Börje, 2016) 

 

6.5.10.  Utvecklingsmöjligheter  

Allt kan hela tiden bli bättre varpå det diskuterades vilka utvecklingsmöjligheter som finns med 

Rookie. De tillfrågade respondenterna har svarat olika.  

Tjejgruppen ville gärna bada och lära sig simma. Med tanke på vissa av tjejernas kultur krävs 

det att badet är stängt för allmänheten, åtminstone för killar, så att tjejerna kan känna sig trygga 

med att bada. Susanne förklarade att det är svårt att få igenom ett sådant beslut eftersom 

majoriteten av allmänheten ser det som något provocerande, att stänga badet för en viss grupp. 
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Susanne ser också att det i framtiden bör skapas ett projekt där inte endast nykomlingar är 

välkomna att delta utan även andra personer, det finns inrikes födda som är utanför och i behov 

av sociala aktiviteter.  

Som representant för Skåneidrotten ville Marie få in mer föreningskunskap i projektet eftersom 

det speglar hur samhället ser ut, både med demokrati och delaktighet. Hon tycker att 

föreläsningar är ett bra sätt att sprida informationen men att det krävs en annan lösning på 

upplägget än hur det var nu då ungdomarna tyckte att det var tråkigt. Samtidigt berättade Marie 

att hon tycker vuxna ska lyssna mer på barnen och ungdomarna om vad de vill. Marie tycker 

att en utvärdering huruvida integrationsarbete har fått ordinarie verksamhet i föreningen eller 

inte vore intressant. Hon ser att projektet kan växa i omfattning med anledning av Eslöv 

kommuns bakgrund. Kommunen arbetar mycket med utveckling och har många projekt igång 

så de har kunskapen, Rookie tillhörde de minsta projekten i kommunen så det kan utvecklas. 

Enda hindret är hur mycket föreningslivet orkar eftersom de arbetar ideellt, det är en fin 

balansgång mellan att aktivera dem och att inte överbelasta dem.  

En vinst för Korab var att få kontakt med deltagarna och han vill att det ska ges möjlighet att 

fortsätta hålla kontakten med ungdomarna, att ungdomarna ska veta att den berörda personalen 

vill hjälpa dem med deras behov. Christian ser gärna att deltagarna får se en inspirationsvideo 

innan aktiviteterna drar igång för att ungdomarna ska få en uppfattning om vad den specifika 

idrotten faktiskt är för något.  

Genom utökade resurser kan antal idrotter, fritidsledare samt deltagare öka. Adrian berättade 

att deltagarna ville prova på fotboll. Börje tycker att det vore intressant att låta sju till nioåringar 

med familjer delta. Vidare menar Adrian att allt kan förbättras, bland annat kommunikationen, 

han vill även inspirera andra kommuner att genomföra liknande projekt.  

Inför projektet tycker Emma att det vore intressant, om tiden funnits, att göra en 

pilotundersökning om vad deltagarna önskade för aktiviteter. Stefan menar att en 

pilotundersökning innan projektet hade varit komplicerat, eftersom det är svårt för ungdomarna 

att veta om de vill testa på till exempel badminton om de inte ens vet vad det är för något. Om 

utvärderingen efter projektet tycker Emma att den hade kunnat vara bättre, framförallt efter 

andra omgången. De planerade då att göra en uppföljning men märkte att en stor del av 

deltagarna hade flyttat ifrån Eslöv. Vidare berättade Emma att det krävs att modersmålslärarna 

är med och hjälper deltagarna för att de ska förstå utvärderingen. Då det arbetssättet är 

tidskrävande är det tyvärr inte genomförbart.  
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Utvecklingsmöjligheter kan vara att nå ut till andra föreningar, ha en bättre introduktion samt 

vara mer noggranna med att följa upp och utvärdera verksamheten hela tiden. Stefan hävdar att 

de borde göra uppföljningar för att se om ungdomarna fortfarande idrottar, vilket var ett av 

målen med Rookie.  

 

6.5.11.  Arbetsmodellen 

Arbetsmodellen går att implementera i andra kommuner då de enda medel som krävs är 

fritidsgårdar, fritidsledare samt idrottsföreningar vilket finns i alla kommuner. Arbetsmodellen 

bidrar till att 48 ungdomar om året får prova på olika idrottsaktiviteter och till slut kan ett sådant 

arbete nå dem flesta ungdomar. Då idrottsföreningar ofta har ideella instruktörer är det viktigt 

att anpassa tid och datum på aktiviteterna till när instruktörerna är tillgängliga. En annan sak 

att tänka på för andra kommuner som tillämpar modellen är att det inte lämpar sig med ett 

idrottsintegrationsprojekt under sommaren då ramadan ofta förekommer under 

sommarmånaderna. Christian berättade att modellen för Rookie är en bra modell då den är till 

för alla, oavsett om det är någon som vill satsa eller någon som är där för att enbart ha roligt.  

Skåneidrotten vill sprida arbetsmodellen till andra kommuner och gör detta under sina 

inspirationsträffar, där Emma varit på besök för att föreläsa om Rookie. Vid implementering i 

andra kommuner kan det krävas vissa typer av tillstånd, till exempel om deltagarna behöver 

åka kollektivt för att ta sig till aktiviteterna och inte som i Eslöv att de kunde promenera. Stefan 

tror att andra kommuner kommer att anamma idén men har full förståelse för att kommunerna 

inte köper konceptet rakt av utan anpassar till sin situation. Stefan menar att arbetsmodellen 

kan översättas till andra områden, till exempel till en kulturskola.  

Leds ett projekt av en kommun kan det bidra till ett bredare kontaktnät, att det fortgår över en 

längre tid samt att det är samma personer som arbetar med projektet. Detta är något som Stefan, 

Marie och Börje tycker och menar på att ett stort projekt ofta innebär en hög arbetsbelastning 

hos de ideella föreningarna. Stefan och Marie tycker att RF borde bredda gruppen som får vara 

bidragstagare och inte endast ge ekonomiskt stöd åt föreningar utan även andra organisationer 

som arbetar med idrott. 

Budgeten och tidsplanen har fullföljts under Rookie.  
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6.5.12.  Rookie – implementerat i ordinarie verksamhet 

Projektet har blivit ordinarie verksamhet och Adrian har tagit över som samordnare. Av Emma 

har Adrian fått en lathund och arbetet gentemot skolorna och ungdomarna är redan gjort. 

Adrian har valt att återgå till gymnasieålder eftersom det fungerade bättre vilket han tror 

berodde på att de hade bättre språkkunskaper än högstadieeleverna. Adrians personliga åsikt är 

att resultatet blev bättre efter första omgången riktat mot gymnasieålder eftersom att de förstår 

syftet med Rookie bättre än de yngre deltagarna. De som har varit i Sverige en längre tid kan 

även förstå möjligheterna med att delta i föreningslivet. Susanne ska fortsätta vara fritidsledare 

i Rookie och förstår Adrians beslut om att återgå till gymnasieålder då det var mycket 

logistikproblem med de yngre deltagarna.  
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7.  Analys  

	  

Nedan presenteras empirin i förhållande till teorierna för att öka förståelsen för resultatet. 

Kapitlet har tematiserats efter studiens frågeställningar 1-3, avsikten med Rookie, 

arbetsmetoderna i Rookie och utfallet av Rookie. 

 

7.1.   Avsikten med Rookie 

För att öka förståelsen för vissa delar av resultatet som berör avsikten med Rookie sätts det i 

relation till teorin om socialt kapital samt flexibilitet. 

 

7.1.1.   Socialt kapital 

Det är det sociala kapitalet som, enligt Putnam (2001:344-345, 355) har störst betydelse på 

individen sett till hälsa och välbefinnande. Eftersom idrottsföreningar är en god miljö för en 

individ att få socialt kapital ger Putnam stöd i varför projektet fick ekonomiskt bidrag. Kravet 

från bidragsgivarna var att projektet skulle bidra till ökad folkhälsa. Även hela Kultur och 

Fritidsförvaltningen arbetar för jämlik folkhälsa. Syftet med projektet var att låta barn och 

ungdomar få delta i idrottsaktiviteter vilket skapar förutsättningar för en god hälsa. Emma 

menar att en god hälsa är en av grundpelarna till att komma in i samhället. Bland projektets 

deltagare har det funnits en del ensamkommande flyktingar. Putnam (2001:304) konstaterar att 

nära relationer med familj, vänner eller andra sammanslutningar har skyddande verkningar, 

både psykiskt och fysiskt, risken att få allvarliga sjukdomar minskar samt att individer klarar 

svåra händelser bättre och mer effektivt. Socialt kapital bidrar även till att barn och unga går 

färdigt skolan samt att de kan hantera trauman bättre och mer effektivt. Därför kan det anses 

att Rookie är ett bra sätt för dessa ensamkommande deltagare att öka sitt sociala kapital och i 

längden sin hälsa.  

Genom det sociala kapitalet som finns i idrottsföreningar, hävdar Putnam (2001:356-358) att 

medlemmarna i en förening fostras i demokratilära. Marie menar att idrottsföreningar speglar 

hur samhället är uppbyggt och är därmed en god plattform för integration. Vidare menar 

Putnam (2001:7-8) att det finns tydliga kopplingar mellan deltagandet i föreningslivet och en 
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väl fungerande demokrati. Varav deltagande i Rookie kan bidra till ökad integration då 

möjligheterna för deltagande i föreningslivet ökar vilket överensstämmer med Rookies avsikt.  

En aspekt av socialt kapital, menar Putnam (2001:19-20) är den kollektiva aspekten. Den 

handlar om huruvida individer kan påverka andra och samhället externt. Samtlig berörd 

personal i projektet främjar i viss mening samhället, då projektet medför att ungdomar 

sysselsätts och får lära sig hur Sverige är uppbyggt. Korab menar att Rookie delvis handlar om 

att visa vägen för ungdomarna så att de inte hamnar fel i samhället.   

Samtliga tillfrågade respondenter anser att idrott är en god plattform för integration vilket får 

stöd av Putnam (2011:194-195) som menar att samhällsengagerade nätverk, som 

idrottsföreningar, är betydande för att skapa socialt kapital eftersom de inte utesluter någon 

oavsett kunskap, erfarenhet eller bakgrund. Rookie ger upphov till att sociala nätverk skapas 

och då kan deltagarna uppleva samhörighet vilket motverkar utanförskap, vilket 

överensstämmer med avsikten. 

Genom social gemenskap, menar Christian att trygghet upplevs och Adrian hävdar att när en 

individ känner sig trygg och delaktig har denne kommit in i samhället. Att följa normer som 

finns inom idrotten och Rookie, kan det anses bidra till trygghet för deltagarna. Återkommande 

situationer kan skapa trygghet kan vara, situationerna kan vara att en viss tid varje vecka bli 

bemött av fritidsledare eller att idrottsföreningar vanligtvis har bestämda träningstider. Putnam 

(2011:193-194) menar att dessa normer underlättar samarbete och förstärker förtroendet mellan 

individerna, för att öka integrationen. 

 

7.1.2.   Flexibilitet  

Som tidigare nämnts kan flexibilitet, enligt Wonder och Donovan (1990:15-18) leda till 

framgång och de berörda i Rookie har varit flexibla och anpassningsbara vid olika tillfällen, 

vilket har bidragit till att projekten blev framgångsrikt och främjade deltagarna. Först hade 

styrgruppen och projektledaren satt ambitiösa mål som de sedan ändrade med tiden för att 

målen skulle stämma överens med syftet.  
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7.2.   Arbetsmetoderna i Rookie 

Nedan sätts vissa av de arbetsmetoder som användes i Rookie i förhållande till social inlärning, 

kommunikation och flexibilitet. 

 

7.2.1.   Social inlärning 

Deltagandet i Rookie var frivilligt och det kan anses vara givet att deltagarna gav fritidsledarna 

och instruktörerna viss uppmärksamhet under projektets omgång. Bandura (1977:24-29) menar 

att uppmärksamheten och intresset för modellen ökar om det finns en god relation mellan denne 

och observatören eller om modellen är en slags förebild med hög status. Korab agerade förebild 

och berättade om sin bakgrund för deltagarna vilket inspirerade dem. Susanne beskrev den nära 

kontakten hon hade med tjejerna och vidare förklarade Emma samt Stefan att fritidsledarna har 

varit viktiga och betydande för deltagarna. Fritidsledarna har i många fall varit den vuxna 

person som deltagarna har kunnat vända sig till. Detta är faktorer som medför att deltagarna 

uppmärksammar modellens beteende än mer varpå deltagarna bland annat tog till sig att 

språkstimulering är viktigt och en ökad medvetenhet kring typiska svenska samhällsfrågor som 

jämställdhet.  

Det lättare att lära sig i en situation, Susanne, Christian och Korab menar till exempel att går 

modellen åt höger samtidigt som denne uttalar höger eller att modellen använder sig av 

kroppsspråk. Bandura (1977:24-29) nämner två sätt att kvarhålla något i minnet varav ett sätt 

är att memorera minnesbilder, något som deltagarna i Rookie har fått chans att göra. Rookie 

bidrog till språkstimulering vilket även skett genom det andra tillvägagångssättet som Bandura 

beskriver, genom verbala formuleringar. På tio veckor märkte Susanne, Adrian, Börje och 

Emma en språkutveckling hos deltagarna.  

De deltagare som ville förbättra sin svenska kan anses, liksom Korab och Adrian, ha motiverats 

av att förbättrade språkkunskaper gör det lättare att komma in i samhället. Bandura (1977:17-

18) diskuterar vikarierande förstärkning som något observatören noterar om modellen får 

positiv eller negativ förstärkning av ett visst beteende. Vidare förklarar Bandura att om 

modellen får beröm och uppskattning från omgivningen påverkar det observatörens motivation 

till att vilja imitera beteendet. När Korab berättade om sin bakgrund för deltagarna, att idrotten 
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och språket hjälpte honom in i samhället, såg de att Korab hade fått positiv förstärkning på sitt 

beteende, varpå det kan anses att deltagarna kan vilja ta efter.  

  

7.2.2.   Kommunikation 

Informationskällan är den eller det som frigör ett meddelande, menar Shannon och Weaver (ur 

Fiske 2003:17-22). I Rookie har meddelandet från informationskällan varit i både tal och skrift. 

När projektet introducerades för ungdomarna fanns det tolkar på plats samt att det lämnades 

informationsblad på ungdomarnas modersmål för att reducera alternativt eliminera det 

semantiska brus som hade kunnat uppstå. I informationsbladet (Kultur och Fritidsförvaltningen 

Eslöv, u.å.) kommunicerades bland annat vad Rookie var för något, att det fanns tjej- och 

killgrupper, vilken tidsperiod projektet löpte över samt kontaktuppgifter. Emma och Stefan 

anser att direkt kontakt med ungdomarna var framgångsrikt vilket kan kopplas till reduceras 

brus.  

Utöver informationsbladen har kommunikationen skett via skrift då lokaltidningen har gjort 

reportage samt att Kultur och Fritidsförvaltningen har skickat ut Föreningsnytt. Eftersom 

Susanne inte tror att lokalbefolkningen har stor kännedom om projektet kan det antas att ett 

fysiskt brus uppstått vilket medför att det inte är så många personer som har läst reportaget.  

 

7.2.3.   Flexibilitet 

Flexibilitet är enligt Wonder och Donovan (1990:15-18) en egenskap som innebär att individen 

kan anpassa sig efter situationen. Båda instruktörerna hade anpassat upplägget på träningarna 

för att deltagarna skulle förstå övningarna och samtidigt ha roligt. Det var Emma som planerade 

schemat för Rookie och tog då hänsyn till när instruktörerna hade möjlighet att hålla i en 

aktivitet. Då det inte gjordes någon undersökning om vilka aktiviteter deltagarna önskade var 

personalen lyhörda för vilka aktiviteter som deltagarna fann roliga respektive tråkiga och 

anpassade följande omgång efter det. Fritidsledarna och instruktörerna fick anpassa sig efter 

deltagarnas religion och kultur, till exempel fick aktiviteterna ibland skjutas fram för att det var 

tid för bön.  
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7.3.   Utfallet av Rookie 

Nedan presenteras delar av utfallet i relation till social inlärning, kommunikation, socialt 

kapital samt flexibilitet.  

 

7.3.1.   Social inlärning 

Motorisk reproduktion, används enligt Bandura (1977:24-29) av observatören för att lära sig 

ett fysiskt beteende, vilket är vanligt vid idrottsaktiviteter. Susanne beskrev att tjejerna som 

deltog fick lära sig rörelser som de inte visste att de kunde efter att ha uppmärksammat 

modellen och därefter imiterat. Respondenterna beskrev också att det fanns deltagare som 

fortsatte idrotta och då fortsätter att lära sig ett visst beteende genom motorisk reproduktion. 

Någon deltagare började dansa zumba medan andra deltagare valde att börja med friidrott eller 

boxning. För vissa deltagare krävs upprepning av motorisk reproduktion för att lära sig det 

önskade beteendet varpå de fortsatt utöva aktiviteten. För att fortsätta med ett beteende krävs 

det, enligt Bandura (1977:24-29) att observatören har motivation. De deltagare som valt att 

fortsätta idrotta kan till exempel ha motiverats av det som Susanne berättade, att deltagarna har 

talang för idrotten eller för att uppleva den sociala gemenskapen.  

 

7.3.2.   Kommunikation 

Under aktiviteterna fanns ingen tolk att tillgå vilket kunde leda till ett semantiskt brus, som 

enligt Nilsson och Waldemarson (2007:27) betyder att sändare och mottagare inte tolkar 

budskapet på samma sätt, då det var olika språkvanor hos de berörda. Men Susanne, Christian 

och Korab berättade för att undvika bruset användes kroppsspråk, som nämnt förklarade Korab 

att han visade övningarna i slow motion. Susanne förklarade att de tjejer som var i hennes 

grupp hjälpte varandra. Var det en tjej som förstod vad Susanne menade försökte hon förklara 

för de andra deltagarna, då uppstod en ny kommunikationsväg. Mottagaren var densamma men 

det var en annan sändare i form av en deltagare.  

Tvetydighet kan enligt Nilsson och Waldemarson (2007:27) handla om ett semantiskt brus. 

Respondenterna beskrev att det var kommunikationsproblem mellan fritidsledarna och lärarna 

under den andra omgången, något som kan kopplas till tvetydighet. Fritidsledarna förväntade 

sig mer av lärarna och detta var inte lärarna medvetna om. Detta brus försökte Emma reducera 
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genom att kommunicera med deltagarna på deras språk. Emma menar att under första 

omgången gjorde inte samtliga föreningar det som förväntades och även då fanns det ett brus. 

Stefan beskriver att bruset kan ha berott på okunskap och rädsla vilket kan jämföras med ett 

psykologiskt brus. Generellt menar Stefan på att kommunikationen blir bättre och missförstånd 

undviks om en kommunikatör ingår i projektet samt att en kommunikationsplan utformas för 

att brus ska undgås.  

 

7.3.3.   Socialt kapital 

Det centrala i socialt kapital menar Putnam (2001:121-122) är att vilja hjälpa andra. Alla de 

personer som arbetar med Rookie har generaliserande ömsesidighet eftersom de inte förväntar 

sig något tillbaka direkt av deltagarna. De kan istället få något tillbaka genom att de har sått ett 

frö, som Susanne uttryckte det, att de bidrog till att deltagarna har fått ett intresse för att senare 

kanske bilda egna föreningar, bli politiskt aktiva eller få ett arbete, varpå Stefan och Börje 

menar att föreningslivet är en ingång till arbetslivet. Putnam (2001:20-21) förklarar att 

generaliserande ömsesidighet kan uppstå i grupper med nära relationer där tillförlitlighet är det 

centrala. Stefan och Emma berättade att fritidsledarna var nyckelpersoner i arbetet med att få 

deltagarna att uppleva trygghet. Vidare berättade Susanne att det som fritidsledare bland annat 

är viktigt att vara lyhörd, skapa förtroende samt att vara välkomnande för att deltagarna ska 

känna sig trygga i gruppen. Susanne, Korab och Adrian tycker samtliga att det var viktigt att 

lära känna deltagarna för att kunna bygga förtroende och Susanne tror att den sociala biten är 

viktig för deltagarna. Putnam (2001:18) menar att det sociala kapitalet med sitt nätverk och 

kontakter ger ett konkret värde för individen. Gruppindelningen avseende kön bidrog till att 

tjejerna upplevdes känna sig trygga vilket leder till förtroende och tillförlitlighet som då bidrar 

till generaliserande ömsesidighet. Som beskrivits har de medverkande personerna i Rookie 

generaliserande ömsesidighet varpå samhället tar del av en kollektiv aspekt, som Putnam 

(2001:19-20) förklarar som något som påverkar samhället externt. Det som Rookie bidrar med 

för deltagarna främjar i viss mån samhället.   

I Rookie är generaliserande tillit aktuellt vilket Putnam (2001:143) beskriver som relationer i 

ett nätverk som inte är slutet och där deltagarna i viss mån delar liknande bakgrunder. I ett 

nätverk med generaliserande tillit är det större chans för deltagarna att bredda sitt sociala 

kapital genom att de tvingas till att ta nya kontakter. Till exempel att de deltagare som ville 

fortsätta idrotta fick gå till träningen utan fritidsledare och tvingades då att skapa nya kontakter.  
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I det sociala kapitalet beskriver Putnam (2001:19-20) den individuella aspekten som att en 

individ skapar kontakter som främjar det personliga intresset, vilket de deltagare som valt att 

fortsätta idrotta har gjort. Istället för att träna friidrott, boxning eller zumba på egen hand har 

de fortsatt ha kontakt med föreningarna för att kunna träna tillsammans med andra.	  

 

7.3.4.   Flexibilitet 

Styrgruppen samt projektgruppen är nöjda med resultatet av Rookie, projektet har alltså varit 

framgångsrikt, vilket stämmer överens med Wonder och Donovans (1990:15-18) beskrivning 

av att flexibilitet kan leda till framgång, som nämnts i 7.2.3. Flexibilitet beskrevs olika faktorer 

som anpassats. Ljung, Nilsson och Olsson (1997:52-54) jämställer flexibilitet med effektivitet 

vilket kan handla om grad av måluppfyllelse. Respondenterna anser att målen i stora drag har 

uppnåtts och med ovan resonemang om att de varit flexibla under projektets genomförande kan 

det vara anledningen till att projektet varit effektiv och uppnått målen. 
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8.  Diskussion 

	  

Nedan förs en diskussion kring de ämnen som uppstått och som anses betydelsefulla att 

reflektera kring. Kapitlet är tematiserat efter studiens frågeställningar 1-4, avsikten med Rookie, 

arbetsmetoderna i Rookie, utfallet av Rookie samt avsikt metod och utfall i relation till 

varandra. Ambitionen med studien är att öka förståelsen för hur idrott kan fungera som en 

arena för integration. Detta uppnås genom att studera ett specifikt idrottsintegrationsprojekt, 

Rookie, och ta reda på dess avsikter, arbetsmetoder och utfall.  

Respondenterna har beskrivit integration som att det handlar om ett socialt sammanhang, att 

trivas, vara trygg samt delaktig. Respondenternas beskrivningar skiljer sig från studiens 

definition av integration, att sammansmälta till en enhet. Integration är en ömsesidig process 

där utrikes födda samt den inhemska befolkningen ingår vilket innebär att alla har rätt att 

behålla sin identitet och kultur. Enligt respondenterna behöver inte integrationsprojekt handla 

om att inrikes och utrikes födda ska interagera. Enligt Aytar (ur Bengtsson och Kugelberg, 

2009:242) är en av aspekterna inom integration just att integration kan ske mellan individerna 

inom invandrargrupper. 

Genom att utrikes födda lär sig språk, kultur och samhällets uppbyggnad kan de integreras. 

Därför kan det vara en fördel att vid de fall då deltagarna endast är utrikes födda, arbeta med 

ledare som talar svenska och har kunskap om det svenska samhället samt dess uppbyggnad. 

Språket är en viktig del för att integreras, vilket både respondenterna och Skowronski 

(2013:125-126, 128-130) hävdar. Språket medför att en individ vågar ta steget ut i sociala 

sammanhang.  

Det diskuterades under intervjuerna ifall integration är ett negativt laddat ord och om det bör 

nämnas för deltagarna. Åsikterna bland respondenterna var olika, Emma och Susanne var 

negativt inställda till ordet integration medan Korab, Adrian och Stefan tyckte att det var 

självklart att deltagarna förstod att de var med i ett integrationsprojekt. Genom att lära sig 

språket, kulturen och de normer som finns i det nya landet sker integration. Integration kan 

även ske i andra sociala sammanhang, som när en medarbetare är ny på ett jobb och kan anses 

vara i behov av att lära sig de normer som råder på arbetsplatsen. Därav anses integration som 

något naturligt vid nya möten. Integration blir ett negativt begrepp om det används i en negativ 

bemärkelse så som Emma beskriver det under 6.2. Respondenternas syn på integration. I denna 
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diskussion förefaller det också intressant att Adrian och Korab som själva är utrikes födda inte 

tycker att integration är negativt och tycker att Rookie bör inför deltagarna framställas 

framställas som ett integrationsprojekt.  

 

8.1.   Avsikten med Rookie	  

Avsikten med Rookie var att skapa bättre möjligheter för nyanlända barn och unga att delta i 

olika fritidsaktiviteter vilket skapade förutsättningar till en god hälsa, ökad integration och 

motverkat utanförskap. 

 

8.1.1.   Idrott som integrationsarena 

I studien har det framställts att föreningslivet är ett sätt att minska utanförskap, öka förståelsen 

för samhället samt att skapa förutsättningar för en god integration. Hertting och Karlefors 

(2012:10) menar att idrotten är globaliserad och därmed en viktig integrationsarena. Redelius 

(2002:18) och Fundberg (2004:286) förklarar att idrotten anses främja folkhälsa, integration 

och fostran samt värna om god etik vilket kan återkopplas till syftet med Rookie. Studien riktar 

sig mot föreningsidrott och i den tidigare forskningen går att läsa om hur föreningsliv kan anses 

vara en god arena för integration. Karp (2000:44, 124-125) beskriver hur idrott kan bidra till 

fostran av barn och unga. Vidare redogör han för att idrott lär de aktiva vissa beteenden, normer 

och värderingar.  

Inlärning av sociala normer och värderingar menar Putnam (2011:193-194) bidrar till trygghet 

samt socialt utbyte. Vilket kan kopplas till Karps (2000:44, 124-125) studie där han beskriver 

att idrott kan bidra till att de aktiva vågar ta kontakt med nya människor. Vidare hävdar 

Fundberg (ut Bengtsson, 2004:286) att idrott kan bidra till gemenskap vilket motverkar 

utanförskap som är ett syfte med Rookie. Susanne och Christian anser att det är viktigt att 

deltagarna får uppleva trygghet i samband med integration. Vidare menar Christian att trygghet 

kan uppstå genom idrottsaktiviteter som leder till gemenskap. Putnam (2001:304) beskriver att 

deltagandet i sociala sammanhang som bidrar till gemenskap blir mer sympatiska och toleranta 

vilket i längden främjar samhället.  

De tillfrågade respondenterna tycker att idrott och föreningar är ett utmärkt sätt för en individ 

att komma in i samhället, integreras och inkluderas. Respondenternas åsikter får stöd i 
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antologin Föreningsliv, makt och integration (2004:3-4, 7) där de olika forskningsresultaten 

som presenteras, påvisar att det svenska föreningslivet kan bidra till en ökad och förbättrad 

integration. Syftet med Rookie var att förbättra deltagarnas hälsa varpå Emma förklarade att 

tränar en grupp tillsammans kan det ur ett långsiktigt perspektiv leda till att gruppen tränar 

tillsammans med ytterligare en grupp, oavsett etnisk bakgrund. Idrott kan anses vara positivt 

för samhällsutvecklingen, då idrott bland annat kan bidra till förbättrad hälsa, ökad gemenskap 

samt förberedelser för arbetslivet. Stefan och Börje förklarade att föreningslivet är en god väg 

att komma ut på arbetsmarknaden. Vidare hävdar Behtoui (1999:3-6) att arbetsmarknaden, 

liksom idrotten, leder till ökad integration.  

I den tidigare forskningen redogör Redelius (2002:18) för att idrotten som en del av samhället, 

får statligt och kommunalt ekonomiskt stöd eftersom att idrott anses främja folkhälsa, 

integration och fostran samt värna om god etik. Vilket är ett av argumenten för att regeringen 

budgeterat ytterligare 64 miljoner kronor till idrottsverksamheten år 2016 för att arbeta med 

integration. Då idrotten har positiv påverkan på samhället i många hänseenden är det en fördel 

att arbeta med idrott i någon mån för projektledare, ägare, kommuner eller andra 

organisationer, eftersom både det ekonomiska stödet och andra resurser kan anses 

lättillgängligt. Ett exempel kan vara att idrott är en väg in i arbetslivet, vilket leder till att fler 

betalar skatt, startar företag och bidrar till arbetsmöjligheter. Ett idrottsprojekt främjar inte 

endast deltagarna utan hela samhället, vilket kan återkopplas till teorin om socialt kapital och 

den generaliserande ömsesidighet som Putnam (2001:20-21) beskriver, att jag gör någonting 

för dig men förväntar mig inte en gentjänst tillbaka direkt utan att jag vid behov får en gentjänst 

tillbaka av någon annan. Det kan anses vara ett problem att utrikes föddas deltagande i 

idrottsföreningar är märkbart lägre än deltagandet för inrikes födda, då detta påverkar det 

politiska utanförskapet. Vidare kan det därför anses vara samhällsfrämjande att arrangera 

integrationsprojekt inom idrotten där möjligheterna för att delta i föreningslivet förbättras för 

deltagarna. 

 

8.1.2.   Miljö utan tävlingsinslag 

Rookie är en sportskola för nyanlända i Eslöv där det ges möjlighet för tjejer och killar att 

prova på olika idrottsaktiviteter i en trygg och avslappnad miljö utan tävlingsinslag. Trots detta 

har det framkommit under intervjuerna att de deltagare som har varit bra i sin idrott, i större 

utsträckning har blivit föreningsaktiva. Vilket stämmer överens med det citat som finns av 
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Susanne om att föreningar blir mer mottagliga om deltagarna är duktiga idrottsutövare. Flera 

av respondenterna har pratat om friidrottskillen på grund av att han blev framgångsrik inom sin 

idrott. Det kan ifrågasättas då Rookie skulle vara en sportskola utan tävlingsinslag. Det kan 

tyckas att någon av de andra 47 deltagarna under år 2015 borde ha uppmärksammats, för att de 

kanske började idrotta för att det var roligt, att de fick extrajobb eller liknande men det framgick 

inte då friidrottskillen var i fokus. Vid ett sådant här projekt kan det därför vara värdefullt att 

påminna sig själv om vad som egentligen är betydelsefullt.  

 

8.1.3.   Tävlingsmoment 

Det finns både för och nackdelar med tävlingsmoment. Arbetsmetoden i Rookie gällande att 

inte använda sig av tävlingsinslag kan ifrågasättas. Det kan anses att tävling i grupp ofta medför 

en vi-känsla, vilket kan öka lagkänslan. När lagkänsla råder kan det hävdas att en individ 

motiveras att arbeta för laget och sina lagkamrater oavsett omständigheter. Detta kan leda till 

ökad social gemenskap samt ökad språkinlärning då du tvingas prata med dina lagkamrater 

istället för att träna enskilt. En negativ konsekvens av tävling är att någon alltid blir sist, en 

förlorare pekas ofta ut vilket kan skapa en känsla av otrygghet. Denna person kanske inte vågar 

komma tillbaka till gruppen och därför är det viktigt att tävla i större grupper, inte enskilt och 

inte i par. Man vinner som ett lag och förlorar som ett lag, vilket gör det lättare att hantera en 

eventuell förlust. Tävling kan anses vara gränsöverskridande då kontakt tas med främmande 

människor, därav finns det fördelar med tävling som borde tas hänsyn till vid ett projekt som 

Rookie. Under de sociala aktiviteterna i projektet hade det därför kunnat vara intressant att 

arrangera en tävling, till exempel en frågesport där både killar och tjejer deltar i samma lag.  

 

8.1.4.   Språk 

En central del i den tidigare forskningen är att språket är en betydelsefull aspekt vid integration. 

Så även i denna studie, då sju av tio respondenter talat om att språket är viktigt för integration 

samt att resultatet av Rookie visar på att projektet bidragit till språkstimulering hos deltagarna 

och att deras språkkunskaper ökade. Skowronski (2013:125-126, 128-139) menar att 

språkutveckling är den största faktorn till god integration, vilket var syftet med Rookie. Genom 

studien har en ökad förståelse kring varför språk är en viktig faktor för integration uppkommit 

samt att idrott är en lämplig miljö att lära sig ett nytt språk. Susanne berättade att det är lättare 
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att lära sig språket i en situation vilket kan anses trovärdigt. Vidare beskriver Susanne att det 

var en fördel för deltagarnas språkstimulering att tolk endast användes vid 

informationsträffarna eftersom tolken troligen hade hämmat språkutvecklingen hos deltagarna 

även om det enligt Shannon och Weaver kan uppstå ett brus. Däremot minskar bruset under 

informationsträffarna i och med användandet av tolk. Trots användandet av tolk vid 

informationsträffarna uppstod tvetydighet då samtliga deltagare inte uppfattade att deltagandet 

var frivilligt utan trodde att det var något som de behövde vara med på för att det ingick i 

svenska för invandrare.  

 

8.2.   Arbetsmetoderna i Rookie 

Nedan diskuteras de arbetsmetoder som anses intresseväckande.  

 

8.2.1.   Antal aktivitetstillfällen 

Under första omgången av projektet fick deltagarna prova på varje idrottsaktivitet två gånger 

medan de under andra omgången provade på varje idrottsaktivitet en gång. Till den ordinarie 

verksamheten har Adrian valt att fortsätta med att låta deltagarna prova varje aktivitet en gång, 

då han menar att deltagarna tyckte det var tråkigt och förvirrande med samma aktivitet två 

gånger. Adrians synsätt kan ifrågasättas då Bandura (1977:24-29) menar att chansen för att 

uppmärksamma ett visst beteende ökar när det finns en relation mellan observatören och 

modellen, vilket det kan anses att deltagarna inte hinner få om de endast genomför 

idrottsaktiviteten en gång. Vidare hävdar Bandura (1977:24-29) att det först krävs 

uppmärksamhet och sedan att beteendet får en chans att kvarhållas i minnet vilket kan kräva 

motorisk reproduktion. Stefan menar att det krävs några träningstillfällen för varje 

idrottsaktivitet för att veta om deltagaren vill fortsätta med just den idrotten. Eslövs IF hade 

önskat fler träningstillfällen för att deltagarna skulle kunna få ut något av träningarna eftersom 

mycket tid gick åt till att förklara hur varje övning skulle genomföras. Vad föreningarna önskar 

har inte nått fram till någon i projektgruppen och det kan anses att projektgruppen bör 

återkoppla till föreningarna eftersom att de i viss mån medverkat på ideell basis. Då målet med 

Rookie var att få fler medlemmar till föreningarna, vilket även Skåneidrotten arbetar för, bör 

föreningarna ges en chans att få visa upp sin idrott. Med ovanstående argument anses det att 
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deltagarna bör genomföra varje aktivitet minst två gånger, eventuellt borde deltagarna ha en 

gång extra med friidrott då den idrotten innehåller många olika grenar. Då Rookie är en 

sportskola vore det klokt av samordnaren att ta hänsyn till Christians idé om en 

inspirationsvideo samt vad föreningarna önskar för det är som Emma säger att föreningarna 

deltar för att göra det som de är bäst på.  

 

8.2.2.   Gruppindelning med avseende på kön 

I Sverige där vi har kommit långt med jämställdhet kan det tyckas fel att dela in grupperna med 

avseende på kön. Respondenterna bidrog med ett annat perspektiv på frågan. De förklarade att 

det är bättre att flera tjejer är med och känner sig välkomna än att majoriteten inte vill vara med 

i projektet på grund av att de måste ingå i en gemensam grupp. Den svenska kulturen var 

främmande för många då de var nyanlända. Adrian menar att i en sådan situation som Rookies 

deltagare befann sig i bör inte en hel kultur presenteras på en gång, då det kan skapa irritation. 

Däremot kan det anses att killarna har fel beteende då majoriteten får de flesta tjejer att känna 

sig otrygga i en gemensam grupp. Det handlar då om att så ett frö hos deltagarna, precis som 

Susanne berättade, om den svenska kulturen och hur det fungerar i Sverige.  

 

8.2.3.   Förebild 

Utifrån respondenternas svar kan vi tolka att Korab varit en förebild för många deltagare. Som 

utrikes född kan deltagarna känna igen sig i Korab och ser då vad idrotten bidragit med för 

honom. En sådan person kan, enligt Bandura (1977:24-29), bidra till att observatörerna, i detta 

fall deltagarna, blir mer uppmärksammade och motiverade till att vilja lära sig ett visst beteende 

som i detta fall kan ses som att delta och att vilja lära sig om det svenska samhället och språket. 

Under intervjun framgick det att deltagarna var imponerade över Korabs svenska vilket i sin 

tur kan leda till att deltagarna blev motiverade till att lära sig språket. Det kan hävdas att 

intresset och uppmärksamheten ökar, vilket Bandura (1977:24-29) bekräftar, när en förebild 

talar och med det som argument kan det anses vara en fördel att arbeta med en förebild i 

samband med integrationsprojekt.  
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8.2.4.   Fritidsledarnas roll 

Fritidsledarna har stor betydelse i ett sådant här projekt, vilket både Stefan och Susanne 

poängterar. Putnam (2001:344-345, 355) förklarar att det sociala kapitalet har stor påverkan på 

individen sett till hälsa och välbefinnande. För barn och unga är det av betydelse att familjen 

har ett socialt kapital så att barnet får växa upp med det. Det går att föreställa att de familjer 

som kommer hit efter att ha flytt sitt hemland inte har stort socialt kapital direkt efter ankomst 

till det nya landet, de kan många gånger inte språket och ses som främlingar av andra. Vid en 

jämförelse med Putnams teori kan fritidsledarna ses som än mer betydelsefulla för deltagarna, 

både för de deltagare som kom till Sverige med sin familj och för de ensamkommande 

deltagarna. Fritidsledarna kan bidra med ett socialt nätverk till deltagaren samt att lära ut om 

värderingar som berör tillit och sociala normer, vilket Redelius (2002:29) bekräftar. Bandura 

(1977:24-29) menar att en person med auktoritet ökar uppmärksamheten hos observatören, 

varpå fritidsledarna kan öka uppmärksamheten hos deltagarna. Att låta deltagarna få vara en 

del av ett socialt sammanhang menar Putnam (2001:304, 311-312) främjar hela samhället då 

deltagarna blir mer sympatiska och toleranta. Fritidsledarna kan därför vara en avgörande länk 

för om deltagarna kommer ut i samhället eller inte, respondenterna beskriver att det är viktigt 

för fritidsledarna att se varje deltagare, att vara den vuxna person som de behöver. Susanne 

berättade att hon för många deltagare var den första svenska kvinna som de pratade med. 

Redelius (2002:23) menar att förr skedde fostran i hemmet och idag sker en stor del av fostran 

inom idrotten, vilket kan återkopplas till Putnam och att fritidsledarna bidrar med socialt kapital 

samt läran om värderingar och normer. För de deltagare som är ensamkommande nyanlända 

kan idrotten och fritidsledarna ha en än större och betydelsefull roll. Vidare är det avgörande 

att personal i ett projekt som Rookie förstår att alla deltagare uppskattar olika saker och att allt 

har olika betydelse för varje deltagare, för någon var det mest betydelsefulla att vara med i 

tidningen och för någon annan att få prova på bowling för första gången.  

 

 

 

8.3.   Utfallet av Rookie 

Nedan diskuteras de intresseväckande effekterna av Rookie.  
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8.3.1.   Kommunikation 

I analysen förstås kommunikationsbristen mellan lärarna och fritidsledarna under den andra 

omgången som semantiskt brus. Karolin beskrev de arbetsuppgifter de fick från Rookie som 

att vara med och välja vilka ungdomar som skulle få chans att delta i projektet samt att göra ett 

schema till projektgruppen angående vilken tid och på vilken skola de aktuella deltagarna 

slutade. Efter intervjuer med projektgruppen gavs intryck att fritidsledarna förväntade sig mer 

av lärarna, att de skulle bidra med att gruppera ungdomarna. Projektgruppen samt projektägare 

ansåg att detta var ett problem och att det var en av orsakerna till att projektet inte var fullt så 

framgångsrikt med killgruppen under den andra omgången. Bruset mellan fritidsledarna och 

lärarna berodde på tvetydighet och det kan anses ha varit fritidsledarnas ansvar att framfört rätt 

budskap och förväntningar till mottagaren då det är fritidsledarna som arbetade med Rookie 

och lärarna endast var en hjälpande hand. De tillfrågade respondenterna anser att 

kommunikationen måste fungera för att ett projekt ska bli framgångsrikt, under tiden som det 

inte fungerande så bra drabbades deltagarna.  

Kommunikationen är en framgångsfaktor då det kan reducera alternativt eliminera uppstådda 

problem eller missförstånd. En lärdom är att det inte går att vara för tydlig eller att fråga hur 

den andra parten har förstått situationen tillräckligt många gånger. Adrian ansåg att det var viss 

kommunikationsbrist gentemot föreningarna under första omgången och vad han tar med sig 

in i rollen som samordnare för den ordinarie verksamheten är att påminna föreningarna en 

vecka innan deltagarna kommer.  

Värt att påpeka angående kommunikationen, men som ingen respondent reagerat på, är att det 

i informationsbladet (Kultur och Fritidsförvaltningen Eslöv, u.å.) kommunicerades att 

deltagarna i tjejgruppen skulle ha kvinnliga instruktörer och vice versa. Det var inte något som 

fullföljdes då det var brist på kvinnliga instruktörer i flera av de föreningar som deltog.  

 

8.3.2.   Utveckling 

Rookie har bidragit till personlig utveckling, såväl fysisk som psykisk som Karp (2000:124-

125) menar att idrott kan bidra till. Exempel på fysisk utveckling hos deltagarna är att vissa 

deltagare lärde sig rörelser de inte hade en aning om att de kunde genomföra medan exempel 
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på psykisk utveckling är att förbättrad svenska bidrog till att deltagarna blev mer sociala. 

Rookie har bidragit till att Susanne utvecklats som människa, vilket kan jämföras med vad 

Wonder och Donovan (1990:15-18) säger om flexibilitet. Är en människa flexibel ger det större 

möjligheter att utvecklas som person.  

	  

8.4.   Avsikt, metod och utfall i relation till varandra 

När frågan om hur avsikt, metod och utfall stod i relation till varandra så svarade samtliga 

tillfrågade respondenter att det var bra och att utfallet var logiskt. Denna fråga kan vara svår 

att förstå och få ett grepp om så därför har respondenternas hela intervjuer tolkats för att 

diskutera frågeställningen.  

Avsikten med Rookie var att skapa förutsättningar för god hälsa och motverkat utanförskap. 

Genom arbetsmetoden att prova på olika idrottsaktiviteter i grupp med jämnåriga blev utfallet 

i förhållande till avsikten positivt. Deltagarna i Rookie mådde bättre som följd av projektet 

samt att majoriteten av deltagarna fick en ny bekantskap vilket kan anses minska utanförskapet. 

Jeppson Wigg (2011:91-94) förklarar att idrott är en god arena för nya bekantskaper vilket 

Rookie då är ett stöd för och RF (2010:4) hävdar att idrott är betydelsefullt för ungdomar med 

utländsk bakgrund. 

I projektavslutsrapporten (Kultur och Fritidsförvaltningen Eslöv, 2016:2-3) står att Rookie har 

uppnått samtliga leveransmål, se bilaga 11, vilket är att ha genomfört en utbildning kring 

mångfald och inkludering, att ha genomfört tio prova-på-tillfällen under respektive omgång 

samt att ha tagit fram en modell som går att implementera till ordinarie verksamhet. Varken 

Christian eller Korab deltog på utbildningen inför Rookie. Korab arbetar som fritidsledare på 

Gasverket till vardags så det kan anas att han har genomgått denna utbildning på annat håll. 

Christian verkade knappt ens vara medveten om denna utbildning under intervjun, det kan ha 

funnits ett brus som Fiske (2003:17-22) menar kan påverka överföringen från sändare till 

mottagare. Utbildningen har genomförts men frågan är om dess syfte uppnåddes eftersom inte 

samtliga instruktörer deltog. Som Emma menar bör en utbildning om mångfald och inkludering 

inte hållas sluten utan vara öppen för de som vill. Deltagarna skulle erbjudas tio prova-på-

tillfällen vilket uppnåddes under den första omgången. Andra omgången pågick endast nio 

veckor, på grund av höstlov, varav första och sista träffen bestod av kick-off alternativt 

avslutningsfest. Deltagarna under denna omgång hade sju prova-på-tillfällen och med tanke på 
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att deltagarna skulle hinna få ett intresse för idrott kan det hävdas att omgången borde förlängts. 

Då en avsikt med Rookie var att skapa bättre möjligheter för deltagarna att delta i 

fritidsaktiviteter kan det anses att prova-på-verksamhet är rätt metod. Då får deltagarna en 

chans att förstå idrotten och kännedom om vem de ska kontakt om de är intresserade av att 

fortsätta. Det leveransmål som Rookie har uppnått helt och hållet är att verksamheten har 

implementerats i ordinarie verksamhet. Det kan hävdas att arbetsmetoden med idrott samt det 

positiva utfallet bidrog till att projektet har implementerats i ordinarie verksamhet.  

Rookie hade för avsikt att skapa bättre möjligheter för integration. Susanne beskrev att 

projektet bidrog med att så ett frö hos deltagarna gällande medvetenhet om svensk kultur, 

uppbyggnad och samhälle. Metoden att använda fritidsledare så frekvent som det gjordes i 

Rookie kan ha bidragit till medvetenhet hos deltagarna, fritidsledarna har förklarat och svarat 

på frågor om hur bland annat Sverige fungerar. Fritidsledarna kan bidra med trygghet för 

deltagarna, som Skowronski (2013:119-122, 127, 130) menar är nödvändigt för integration, i 

och med att fritidsledarna återfinns på fritidsgården efter projektets avslut.  

Under projektets gång reviderades målen vilket tyder på flexibilitet. En organisation som är 

flexibel har större chanser att nå framgång och dessa ändringar kan ha bidragit till att lämpliga 

metoder genomfördes för att uppnå avsikten.  

Arbetsmetoden att göra gruppuppdelning med avseende på kön anses vara framgångsrik för att 

Rookie skulle nå hela den tilltänkta målgruppen som bestod av tjejer och killar. Hade inte 

indelningen gjorts riskerades tjejgruppen att inte bestå av maximalt antal deltagare vilket vore 

ett negativt utfall.  

Lärarna är de som har mest kunskap om hur seriöst ungdomarna ser på skolan, och då troligen 

även Rookie, samt ungdomarnas fritidsaktiviteter och språkkunskaper. För att utfallet med 

Rookie skulle bli så bra som möjligt genom att deltagarna i största möjliga mån skulle 

integreras kan det anses att de ungdomar som deltar bör vara mottagliga för projektet. Därav 

kan det hävdas vara framgångsrikt att lärarna gjorde urvalet av deltagarna.  

Metoden att inte använda tolk mer än vid introduktionstillfället föreföll framgångsrikt, då 

avsikten med Rookie var att minska utanförskapet och vidare menar Skowronski (2013:125-

126, 128-130) att goda språkkunskaper kan reducera känslan av utanförskap. I och med att tolk 

inte användes i samband med idrottsaktiviteterna tvingades deltagarna att prata svenska och 

språkutvecklingen var positiv.  
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Under andra omgången upplevs det att utfallet inte blev lika bra jämfört med första omgången 

då projektet inte nådde ut till deltagarna på samma sätt. Därför kan det anses att ett projekt som 

Rookie är mer lämpat för ungdomar i gymnasieåldern som har bättre språkkunskaper samt en 

större förståelse för projektets syfte.  

För att öka integrationen som är en av avsikterna med Rookie är läran om demokrati 

betydelsefull. I antologin Föreningsliv, makt och integration (2004) samt i Aytars (2007) 

avhandling diskuteras att föreningslivet bidrar till demokratisk fostran, att inom idrotten sker 

beslutsfattande precis som i det svenska samhället. Putnam (2001:7-8) hävdar att det finns en 

koppling mellan aktivt deltagande i föreningar och en väl fungerande demokrati, de som är 

medlemmar i en förening är ofta med och gör sin röst hörd vid exempelvis val. Myrberg 

(2004:222-224) menar att de som deltar i det ideella föreningslivet i större utsträckning nyttjar 

sina demokratiska rättigheter. Ingen av respondenterna har diskuterat ämnet demokrati mer än 

i den mån att de beskriver att föreningsliv och idrott speglar samhället. Demokrati och en 

svensk medborgares rättigheter har inte presenterats för deltagarna i Rookie. Det kan bero på 

att de som medverkar i projektet inte tänker på att det är det viktigaste för en nyanländ att veta 

till en början utan mer att få dem att känna sig välkomna och trygga. Däremot kan det hävdas 

vara välkomnande att få veta att som svensk medborgare har du rösträtt och med hänsyn till 

den tidigare forskningen och till Putnams teori om socialt kapital bör demokrati tidigt 

presenteras för deltagarna. Vid presentation av demokrati kanske tankarna kring jämställdhet 

även får en större plats och att det i Sverige är lika rättigheter för alla oavsett kön, etniskt 

ursprung etcetera.  
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9.  Slutsatser 

 

Nedan presenteras studiens frågeställningar och de svar som studien bidragit med.  

 

9.1.   Vad var avsikten med Rookie?  

Syftet med Rookie var att skapa bättre möjligheter för nyanlända barn och unga att delta i olika 

fritidsaktiviteter, vilket skapar förutsättningar till en god hälsa, ökad integration och motverkat 

utanförskap. Målen med Rookie var olika beroende på respondent. Projektledningen hade som 

mål att projektet skulle implementeras i ordinarie verksamhet, att 60 procent av deltagarna 

skulle få en ny bekantskap, att 50 procent av deltagarna skulle må bättre samt att 30 procent av 

deltagarna skulle vara föreningsaktiva efter projektets slut. Samtliga mål berör syftet med 

Rookie. Mål som var individuella för respondenterna mynnade bland annat ut i att 

instruktörerna ville visa upp sin idrott samt knyta an fler medlemmar. Andra mål som förekom 

hos de berörda i samband med Rookie var att hjälpa deltagarna att välja rätt väg i samhället 

samt att vara den vuxna person som deltagarna kunde anförtro sig åt. Rookie var tänkt att bidra 

med att vara en mötesplats för personer i samma situation, språkstimulering, stimulerande 

fritid, att träffa andra i sociala sammanhang samt att få deltagarna att känna sig trygga och vara 

en del av samhället.  

 

9.2.   Vilka metoder användes i Rookie?  

Fokus i Rookie var idrott som hjälpmedel för att uppnå syftet. Deltagarna fick under en 

tioveckorsperiod prova på olika idrottsaktiviteter. Kravet på de föreningar som deltog var att 

de inte fick vara särskilt kostsamma samt att deltagarna skulle ges möjlighet att delta i ordinarie 

verksamhet trots deras nyfunna intresse och troliga nybörjanivå. Projektet bestod av två 

omgångar och varje omgång bestod av 24 deltagare. Det var både tjejer och killar som deltog 

och gruppindelning skedde efter kön. Tjejgruppen hade kvinnliga ledare och vice versa. Vid 

de fall då intresset för att delta i Rookie var större än 24 var ett urval nödvändigt. Deltagarnas 

lärare fick då göra urvalet eftersom de anses ha den kunskap om vilka projektet mest lämpar 

sig för. Under idrottsaktiviteterna talades endast svenska för att förmå deltagarna att tala 



 92 

språket och på så sätt utveckla sina kunskaper. Tolk användes endast under introduktionen för 

att deltagarna skulle vara medvetna om vad projektet gällde.  

 

9.3.   Vad blev utfallet av Rookie?  

Rookie har bidragit till att deltagarna har fått nya vänner, fler deltagare har blivit 

föreningsaktiva, språkkunskaperna har förbättras samt att majoriteten mår bättre. Deltagarna 

kom bort från vardagstristessen och fick en punkt i sina liv som bidrog med olika effekter, till 

exempel var Rookie betydelsefullt i den mån att deltagarna fick vara med i tidningen, se en 

bowlinghall för första gången eller att få uppleva samhörighet. Rookie har blivit implementerat 

i ordinarie verksamhet och de medverkande instruktörerna samt föreningarna som intervjuats i 

denna studie vill återigen medverka i Rookie. Rookie har bidragit till en ny verksamhet, 

tjejtimmar på fritidsgården Gasverket, för att tjejer ska kunna umgås utan att vara obekväma i 

killars sällskap. Vidare har projektet bidragit till att de deltagande tjejerna blivit något mer 

avslappnade i killars sällskap. Rookie har resulterat i att vissa deltagare, med medverkande 

personer som förebilder, sett vilka möjligheter idrotten har, vilka dörrar idrotten kan öppna. 

Till exempel har deltagarna blivit medvetna om hur det fungerar i Sverige med föreningsliv 

och jämställdhet.  

 

9.4.   Hur står sig avsikten med Rookie, dess metod och utfall i relation 

till varandra?  

Med tanke på Rookies syfte så är idrott rätt metod. Idrott bidrar till förbättrad hälsa, såväl fysisk 

som psykisk, idrott kan motverka utanförskap och segregation samt att föreningsidrott kan 

bidra till en ökad integration. Att träna i grupp har lett till att deltagarna mår bättre och fått nya 

vänner. Utanförskapet har reducerats och möjligheterna för integration ökat då deltagarna 

utvecklat sina språkkunskaper som kan ses som en följd av att uteblivandet från tolk tvingade 

deltagarna till att tala svenska. Deltagarna har fått chans att ta del av den svenska kulturen då 

de haft nära kontakt med fritidsledarna i projektet. Fritidsledarna har varit de vuxna personer 

som deltagarna har sett upp till. För Rookie skulle nå ut till hela den tilltänkta målgruppen kan 

gruppindelningen baserat på kön anses nödvändig, för att det ens skulle bli en tjejgrupp med 

maximalt antal deltagare. Likväl anses det ha varit ett lämpligt val av idrottsaktiviteter då de 
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inte var särskilt kostsamma och hade en ordinarie verksamhet med möjlighet för deltagarna att 

ingå i, eftersom Rookie skulle skapa bättre möjligheter för nyanlända att delta i olika 

fritidsaktiviteter. Däremot förefaller det inte naturligt att endast låta deltagarna prova på varje 

aktivitet en gång för att skapa bättre möjligheter för deltagarna att delta i fritidsaktiviteter, då 

det kan anses vara svårt att hinna bilda sig en uppfattning om aktiviteten efter endast ett tillfälle. 

För att integreras i Sverige och i det svenska samhället kan det anses vara en förutsättning att 

känna till de demokratiska rättigheter som råder, detta är inte något som diskuteras i Rookie 

varpå syftet skiljer sig från metoderna i detta avseende.  

	  	  

9.5.   Vad kan projektledningen ta hänsyn till vid ett 

integrationsprojekt inom idrotten?  

Nedan presenteras de faktorer som det bör tas hänsyn till vid ett integrationsprojekt inom 

idrotten.  

 

9.5.1.   Syfte och mål 

I ett integrationsprojekt är det relevant att sätta mål som passar syftet med ett 

integrationsprojekt. Det behöver inte handla om att deltagarna ska bli bäst inom en idrott utan 

det relevanta är att deltagarna blir integrerade. Det kan då vara betydelsefullt att bli påmind om 

att det viktigaste syftet är att deltagarna mår bra och lär sig något, kanske de träffar nya vänner 

eller utvecklar språkkunskaperna.  

 

9.5.2.   Kommunikation 

För att projektet ska bli framgångsrikt är en god kommunikation viktigt. Det går inte att vara 

för tydlig i sina instruktioner och det är bättre att upprepa än risker att missförstånd uppstår. En 

kommunikatör och kommunikationsplan kan underlätta kommunikationen i ett 

idrottsintegrationsprojekt.  
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9.5.3.   Genomförare av projekt 

En avgörande faktor för framgång är vem som äger och genomför projektet. I Rookie är det 

Eslövs kommun som äger samt genomför vilket är en fördel jämfört med om 

idrottsföreningarna skulle arrangera samma projekt. Idrottsföreningar är ofta ideella och i 

behov av ideell arbetskraft, viljan hos föreningen kan finnas men eventuellt inte tiden och 

likvida medel. Kommunen är dessutom ett mer auktoritärt organ än en förening och drar därför 

mer uppmärksamhet till sig. Då situationen är ny för deltagarna kan det vara en fördel att 

ledningen för projektet är flexibla.  

 

9.5.4.   Val av aktiviteter 

I de fall då föreningar ska inkluderas, som i Rookie, bör dessa inte vara särskilt kostsamma för 

fortsatt deltagande samt att föreningarna ska erbjuda till fortsatt deltagande från 

projektverksamhet till ordinarie verksamhet. De aktiviteter som ska genomföras i projektet bör 

anses roliga av deltagarna annars riskeras att deltagarna uteblir eller inte får ut någonting av 

sitt deltagande. Aktiviteterna bör genomföras mer än en gång för att deltagaren ska hinna få en 

uppfattning. Integration kan handla om att förstå ett samhälles uppbyggnad, värderingar och 

normer varpå det kan vara värdefullt att diskutera demokrati i samband med 

integrationsprojekt.  

 

9.5.5.   Ledare  

Fritidsledare är bra att använda sig av vid idrottsintegrationsprojekt, eller någon annan vuxen 

människa som kommer finnas kvar efter det att projektet är avslutat. Fritidsledarna återfinns 

på fritidsgården och deltagarna kan gå dit och prata vid behov istället för att kontakten sägs 

upp efter projektets avslut. Det kan även vara framgångsrikt att det finns en slags förebild i 

projektet, precis som Korab i Rookie. Om det inte är någon som är delaktig i projektet på heltid 

kan det istället vara till exempel en föreläsare. En förebild kan inspirera och motivera utrikes 

födda till att ta tillvara på de chanser och möjligheter som finns. Om projektet inkluderar ledare 

av olika slag bör de vara flexibla, välkomnande, lyhörda, motiverande, bekräftande, förstående, 

tålmodiga, humana, ödmjuka, trygga och tydliga. De ska kunna bjuda på sig själva och berätta 

om sina situationer för att deltagarna ska se ett sammanhang. Det är viktigt att inte ta saker och 
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ting för givet i ett idrottsintegrationsprojekt då deltagarna kanske aldrig har utsatts för liknande 

situation.  

 

9.5.6.   Urval 

Om det är fler som anmäler sitt intresse till projektet än vad det finns plats för bör de som 

känner till deltagarnas behov bäst göra urvalet. Det blir mest rättvist då de vet vilka individer 

som har störst potential till att kunna hantera situationen samt störst nytta av projektet. Det är 

en fördel att ha en tillräckligt mogen grupp deltagare, som kan en del svenska och som har varit 

ett tag i landet för att prioritera och få ut någonting av ett idrottsintegrationsprojekt. Vid sådana 

här projekt är det positivt att göra gruppindelning efter kön för att vara säker på att nå båda 

parterna, annars riskerar projektet att motsätta somliga individers kulturer vilket eventuellt kan 

leda till att den parten väljer att avstå. Deltagarna behöver inte ha ursprung från utlandet och 

Sverige utan ett integrationsprojekt kan rikta sig mot enbart utrikes födda. Då kan det anses 

vara en fördel om någon ledare i projektet talar god svenska och känner till den svenska 

kulturen samt samhällets uppbyggnad för att deltagarna ska integreras på den nivån. Ett 

idrottsintegrationsprojekt bidrar till språkstimulering och därför bör tolk endast användas vid 

en introduktion för att inte hämma att deltagare och ledare pratar med varandra.  

 

9.5.7.   Utvärdering  

För att veta om projektet är framgångsrikt och gör skillnad bör det utvärderas. Målen ska sättas 

på ett sådant sätt att de går att utvärdera. Vid tids- och budgetplanering bör tid och pengar 

avsättas för just utvärdering. En utvärdering ger svar om rätt metoder har använts för att uppnå 

syfte samt mål och eventuellt hur metoderna kan revideras om det uppsatta syftet eller målen 

inte uppnåddes.  
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10.   Avslutning 

 

Det finns en utbredd uppfattning i samhället om att idrott är en god plattform för integration, 

vilket studien har visat att idrott kan vara. Studien har bidragit med en ökad förståelse kring 

hur idrott kan fungera som en arena för integration. Studien har även bidragit med ökad 

förståelse kring vad det bör tas hänsyn till vid ett idrottsintegrationsprojekt. Till exempel kan 

det vara värdefullt att göra en uppdelning med avseende på kön för att deltagarna ur ett 

långsiktigt perspektiv ska bli integrerade då en heterogen grupp kan anses riskera uteblivet 

deltagande.  Ett integrationsprojekt kan främja deltagarna även om endast utrikes födda deltar 

då integration handlar om mer än att korsa de etniska gränserna. Ett integrationsprojekt kan 

istället bidra till ökad kunskap om språk, kultur och samhälle samt fungera som en 

socialisationsarena.  

Som framkommit i studien är forskning kring idrott och integration begränsad så det är ett 

ämne som behöver uppmärksammas mer med anledning av att idrott anses vara en god arena 

för integration. Förslag på vidare forskning är att jämföra ett liknande projekt som Rookie där 

en ideell förening är projektägare och genomförare, då denna studie framställt att det ofta är en 

fördel att en kommun är ansvarig för ett sådant projekt. Genom att göra fler liknande studier 

kan slutsatserna dementeras eller förstärkas. Rookie är ett idrottsintegrationsprojekt som både 

arbetar med lagidrotter och individuella idrotter, en studie kring om det är en fördel med 

integrationsprojekt i den ena kategorin mer än den andra vore intressant. På så sätt ges även 

svar på vilken arbetsmetod som lämpar sig bäst i ett projekt som Rookie. Forskning kring hur 

utfallen skiljer sig åt gällande integrationsprojekt med endast utrikes födda deltagare jämfört 

med integrationsprojekt med både utrikes och inrikes födda deltagare vore lärorikt för att 

ytterligare öka förståelsen kring vad integration är.   

Idrotten kan i många avseenden främja samhället och det är för oss ett privilegium att få arbeta 

med idrott.  
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12.1.   Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej!	  	  

 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet, Växjö, som studerar vår sista termin på Coaching 

och Sport Managementprogrammet. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete och har valt en 

infallsvinkel som berör idrott och integration. Samhällsfrågor generellt är något vi är 

intresserade av.  

 

Syfte	  

Syftet med vår kvalitativa studie är att kritiskt analysera, diskutera och problematisera avsikt, 

metod och utfall av ett integrationsprojekt inom idrotten. Detta görs genom kvalitativa 

fallstudier för att öka förståelsen hur idrotten kan agera som en arena för integration i samhället.  

Frågeställningar	  

1.   Vad var avsikten med Rookie? 

2.   Vilka metoder användes i Rookie?  

3.   Vad blev utfallet av Rookie?  

4.   Hur står sig Rookies avsikt, metod och utfall i relation till varandra?  

 

Vi utgår ifrån de fyra krav som utgör god forskningssed. Informationskravet innebär att du som 

respondent ska vara medveten om syftet med studien och utefter det välja om du vill delta eller 

inte, samtyckeskravet handlar om att du som respondent ska godkänna om ljudinspelning kan 

ske. Konfidentialitetskravet berör i vilken mån läsare ska kunna tolka vem det är som är 

respondent, till exempel om du som respondent inte vill att ditt namn ska vara tillgängligt för 

läsarna etcetera. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som framkommer under intervjun 

förvaras oåtkomligt för andra personer än de studenter som skriver studien och dessa uppgifter 

kommer endast att användas till det aktuella forskningsändamålet.  
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När studien är färdigställd kommer den att publiceras i databasen DiVA och vara tillgänglig 

för alla de som är intresserade av ämnet.  

 

Efter intervjun kan det bli så att vi vill göra någon komplettering, om det är något mer vi undrar 

över eller om det är något vi inte förstår och önskar att du som respondent även vill bidra till 

vår studie då. Önskar du att ta del av det färdigställda materialet så går det utmärkt liksom att 

höra av dig till någon av oss vid eventuella frågor.  

Ann Filipsson - 073 812 84 22  

Linnéa Andersson - 073 355 11 38  

 

Med vänliga hälsningar,  

Linnéa Andersson och Ann Filipsson  
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12.2.   Bilaga 2. Intervjuguide Susanne 

När: 14/4, 13.00 på Gasverket  

Vad var avsikten med Rookie?  

-   Hur involverad var du i idén till Rookie och i förarbetet?  

-   Hur uppstod idén?  

-   Vad var syftet med Rookie?  

-   Vilken målgrupp hade ni och varför? 

-   Var du med och satte målen?  

-   Hur bestämdes de?  

-   Vad har du för relation till invandring och nyanlända och den debatt som är aktuell i 

Sverige idag? Är det något som har påverkat din roll i projektet? Hur? 

-   Vad är integration för dig och i detta sammanhang?  

Vilka metoder användes i Rookie?  

-   Varför delades grupperna upp i ålder och kön?  

-   Hur valdes deltagarna ut och varför?  

-   Med anledning av det intresse som fanns för att delta i projektet, varför hade ni inte 

större grupper för att få plats med fler antal deltagare?  

-   Hur valdes de aktuella aktiviteterna ut? Varför just de aktiviteterna?  

-   Hur var kommunikationen mellan projektgruppen och deltagarna?  

-   Fick deltagarna någon chans att säga sin åsikt? Om till exempel vilka aktiviteter som 

skulle anordnas?  

-   Vad var din roll i projektet?  

-   Varför tror du att du fick chans att vara med i projektet? 

-   Vad är viktigt att tänka på som fritidsledare i ett sådant här projekt? Vilka egenskaper 

tror du är viktigt att ha när man deltar i ett integrationsprojekt?  

-   Hur var kommunikation mellan projektgrupp, projektledare och föreningar?  

-   Hur valdes föreningarna ut och varför? 

-   Vilka fick lov att vara instruktörer? 

-   Hur marknadsförde ni projektet?  

-   Varför pågick genomförandet av projektet under en tioveckors-period?  



 108 

-   Hur har ni presenterat integration för deltagarna? Är de medvetna om att de deltar i ett 

integrationsprojekt?  

-   Vilka språk talades i samband med projektet? Vid information om projektet, vid 

aktiviteterna och under utvärderingar?  

 

Vad blev utfallet av Rookie?  

-   Vilka var dina förväntningar på projektet?  

-   Uppfylldes förväntningarna?  

-   Uppnåddes de uppsatta målen?  

-   Har integrationsarbete fått en ordinarie verksamhet i de föreningar som deltagit?  

-   Vad har varit mest betydelsefullt för deltagarna?  

-   Vad hade projektgruppen för betydelse?  

-   Vilka problem stötte ni på?  Är det någon ni utesluter till nästa gång?  

-   Vad kan göras bättre?  

-   Vad tar ni främst med er?  

-   Hur kan projektet växa i omfattning?  

-   Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?  

-   Anser du att rätt metoder valdes för att uppnå projektets syfte?  

-   Är effekten och utfallet av projektet logiskt sett till syfte och metoder?  

-   Hur ser du på idrott som en arena för integration? 

-   Vad bidrog idrotten med i projektet Rookie? 

-   Vad var responsen från deltagarna? Upplever de sig mer integrerade efter projektet?  
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12.3.   Bilaga 3. Intervjuguide Marie 

När: 19/4, 10.00 Malmö Arena  

Vad var avsikten med Rookie?  

-   Vad var syftet med Rookie?  

-   Varför var Skåneidrotten delaktiga? 

-   Vad krävs för att Skåneidrotten ska vara delaktiga?  

-   Hur mycket och vad har Skåneidrotten bidragit med till Rookie?   

-   Vad har du för relation till invandring och nyanlända och den debatt som är aktuell i 

Sverige idag? Är det något som har påverkat din roll i projektet? Hur? 

-   Vad är integration för dig och i detta sammanhang?  

Vilka metoder användes i Rookie?  

-   Vad lärde ni ut och varför på introduktionsutbildningen?  

-   Vad anser Skåneidrotten om uppdelningen av grupperna gällande ålder och kön?   

-   Har ni arbetat med att marknadsföra projektet? Såfall hur?   

-   Vad var Skåneidrottens roll?  

-   Vad anser Skåneidrotten om valet av idrotter? Var detta något ni kunde påverka?  

-   Hur såg kommunikationen ut mellan Skåneidrotten och projektledare, projektgrupp, 

styrgrupp och föreningar?  

-   Vad anser Skåneidrotten att en instruktör i integrationsprojekt ska ha för egenskaper? 
-   Hur har ni presenterat integration för deltagarna? Är de medvetna om att de deltar i ett 

integrationsprojekt?  

Vad blev utfallet av Rookie?   

-   Vilka var förväntningarna?  

-   Uppfylldes förväntningarna?  

-   Vad kan göras bättre?  

-   Vad tar ni med er?  

-   Hur kan projektet växa i omfattning?  

-   Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?  

-   Hade ni önskat fler deltagare och föreningar?  

-   Har integrationsarbete fått en ordinarie verksamhet i de föreningar som deltagit?  
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-   Vad har varit med betydelsefullt för deltagarna?  

-   Anser du att rätt metoder valdes för att uppnå projektets syfte?  

-   Är effekten och utfallet av projektet logiskt sett till syfte och metoder?  

-   Hur ser Skåneidrotten på idrott som en arena för integration? 

-   Vad bidrog idrotten med i projektet Rookie? 

-   Anser ni att resultatet av olika projekt blir bättre om kommunen är ansvariga eller om 

föreningarna är ansvariga?  

-   Hur arbetar ni för att denna arbetsmodell som Rookie haft ska spridas och användas i 

fler kommuner?  
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12.4.   Bilaga 4. Intervjuguide Korab 

När: 14/4, 17.00 på Gasverket  

Vad var avsikten med Rookie?  

-   Varför deltog basketen i projektet? Varför tror du att basketen blev tillfrågad om att 

delta? 

-   Hade föreningen några mål med deltagandet?  

-   Varför deltog du som instruktör?  

-   Vad har du för relation till invandring och nyanlända och den debatt som är aktuell i 

Sverige idag? Är det något som har påverkat din roll i projektet? Hur? 

-   Vad är integration för dig och i detta sammanhang?  

Vilka metoder användes i Rookie?  

-   Var du med på utbildningen inför projektet? Vad lärde du dig då?  

-   Varför delades grupperna upp i ålder och kön?  

-   Vad var basketföreningens roll?  

-   Vad var din roll? Vad bidrog du med?  

-   Vad gjorde ni för aktiviteter med deltagarna? Varför just dessa?  

-   Vilka språk talades?  

-   Var det svårt med kommunikationen?  

-   Hur var kommunikationen mellan föreningen, projektgruppen och projektledare?  

-   Hur tycker du att det var att ha två tillfällen med basket för deltagarna? För lite? För 

mycket?  

-   Hur fick du tid till att vara instruktör?   

Vad blev utfallet av Rookie?  

-   Vilka var dina förväntningar på projektet?  

-   Uppfylldes förväntningarna?  

-   Har du lärt dig något?  

-   Vill du delta i projektet igen?  

-   Var uppdraget svårt?  

-   Uppnåddes föreningens mål?  

-   Vad kan göras bättre?  
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-   Vad tar du med dig?  

-   Vilka problem stötte du på?  

-   Vad tycker du om projektet i sig? Bra? Dåligt? Finns det mycket 

utvecklingspotential?  

-   Vet du om deltagarna fick ut någonting av verksamheten?  

-   Anser du att rätt metoder valdes för att uppnå projektets syfte?  

-   Är effekten och utfallet av projektet logiskt sett till syfte och metoder?  

-   Hur ser du på idrott som en arena för integration? 

-   Vad bidrog idrotten med i projektet Rookie? 

-   Är integrationsarbete implementerat i föreningens verksamhet? Varför?  

-   Tror du att det blir bäst utfall om kommunen driver ett projekt eller om föreningen 

själva driver ett projekt?  
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12.5.   Bilaga 5. Intervjuguide Stefan 

När: 5/4 8.00 på Stadsbiblioteket i Eslöv 

Vad var avsikten med Rookie?  

-   Hur uppstod idén?  

-   Vad var syftet?  

-   Vilken målgrupp har ni och varför? 

-   Vad är integration för dig och i detta sammanhang?  

-   Vilka var kraven från bidragsgivarna och hur förhöll ni er till det?  

-   Var det någon annan bidragsgivare som var aktuell?  

-   Hur bestämdes målen med projektet?  

-   Vad har du för relation till invandring och nyanlända och den debatt som är aktuell i 

Sverige idag? Är det något som har påverkat din roll i projektet? Hur? 

Vilka metoder användes i Rookie?  

-   Varför delades grupperna upp i ålder och kön?  

-   Hur valdes de aktiviteter som blev aktuella för projektet?  

-   Varför valde ni ut vilka föreningar som skulle delta istället för att berätta om projektet 

för samtliga föreningar och låta de anmäla sitt intresse? 

-   Vad var föreningarnas roll under projektet?  

-   Hur valdes instruktörerna ut?  

-   Vilken var din roll i projektet?  

-   Vad bidrog kommunen med under projektet?  

-   Hur valdes det ut vilka som skulle ingå i projektgruppen och varför just dessa 

personer? 

-   Hur valdes deltagarna ut? Varför?  

-   Med anledning av det intresse som fanns för att delta i projektet, varför hade ni inte 

större grupper för att få plats med fler antal deltagare?  

-   Hur var dialogen mellan projektledning och deltagarna? Fördes det diskussion om 

vilka aktiviteter som skulle vara intressanta att anordna etc.?  

-   Vilka språk talades i samband med projektet? Vid information om projektet, vid 

aktiviteterna och under utvärderingar?  

-   Hur marknadsförde ni projektet?  
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-   Hur var kommunikation mellan styrgrupp, projektledare och projektgrupp?  

-   Är kommunikationen märkbart viktig för framgång?  

-   Varför pågick genomförandet av projektet under en tioveckors-period?  

-   Hur har ni presenterat integration för deltagarna? Är de medvetna om att de deltar i ett 

integrationsprojekt?  

 

Vad blev utfallet av Rookie?  

-   Vilka var dina förväntningar på projektet?  

-   Uppfylldes förväntningarna?  

-   Uppnåddes de uppsatta målen?  

-   Har integrationsarbete fått en ordinarie verksamhet i de föreningar som deltagit?  

-   Vad har varit med betydelsefullt för deltagarna?  

-   Vad hade projektgruppen för betydelse?  

-   Vilka problem stötte ni på?  Är det någon ni utesluter till nästa gång?  

-   Vad kan göras bättre?  

-   Vad tar ni främst med er?  

-   Hur kan projektet växa i omfattning?  

-   Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?  

-   Anser du att rätt metoder valdes för att uppnå projektets syfte?  

-   Är effekten och utfallet av projektet logiskt sett till syfte och metoder?  

-   Hur ser du på idrott som en arena för integration? 

-   Vad bidrog idrotten med i projektet Rookie? 

-   Har tidsplanen följts?  

-   Har budgeten hållit?  
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12.6.   Bilaga 6. Intervjuguide Eslövs IF 

När: 5/4 klockan 18.00 i Ekevalla Idrottshall 

Vad var avsikten med Rookie?  

-   Vad var syftet med Rookie?  

-   Varför deltog Eslövs IF i projektet? Varför tror ni att Eslövs IF blev tillfrågade om att 

delta? 

-   Hade Eslövs IF några mål med deltagandet?  

-   Varför deltog du som instruktör?  

-   Vad har ni för relation till invandring och nyanlända och den debatt som är aktuell i 

Sverige idag? Är det något som har påverkat er roll i projektet? Hur? 

-   Vad är integration för er och i detta sammanhang?  

Vilka metoder användes i Rookie?  

-   Var ni med på utbildningen inför projektet? Vad lärde ni er då?  

-   Varför delades grupperna upp i ålder och kön?  

-   Vad var Eslöv IFs roll?  

-   Vad var din roll som instruktör? Vad bidrog du med?  

-   Vad gjorde ni för aktiviteter med deltagarna? Varför just dessa?  

-   Vilka språk talades?  

-   Var det svårt med kommunikationen?  

-   Hur var kommunikationen mellan Eslövs IF, projektgrupp och projektledare?  

-   Hur tycker ni att det var att ha två tillfällen med friidrott för deltagarna? För lite? För 

mycket?  

Vad blev utfallet av Rookie?  

-   Vilka var era förväntningar på projektet?  

-   Uppfylldes förväntningarna?  

-   Har ni lärt er något?  

-   Vill ni delta i projektet igen?  

-   Var uppdraget svårt?  

-   Uppnåddes Eslöv IFs mål?  

-   Vad kan göras bättre?  
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-   Vad tar ni med er?  

-   Vilka problem stötte ni på?  

-   Vad tycker ni om projektet i sig? Bra? Dåligt? Finns det mycket utvecklingspotential?  

-   Vet ni om deltagarna fick ut någonting av verksamheten?  

-   Anser ni att rätt metoder valdes för att uppnå projektets syfte?  

-   Är effekten och utfallet av projektet logiskt sett till syfte och metoder?  

-   Hur ser ni på idrott som en arena för integration? 

-   Vad bidrog idrotten med i projektet Rookie? 

-   Är integrationsarbete implementerat i Eslöv IFs verksamhet? Varför?  
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12.7.   Bilaga 7. Intervjuguide Adrian 

När: 5/4 klockan 10.30 på fritidsgården Gasverket i Eslöv 

Vad var avsikten med Rookie?  

-   Hur involverad var du i idén till Rookie och i förarbetet?  

-   Hur uppstod idén?  

-   Vad var syftet med Rookie?  

-   Vilken målgrupp har ni och varför? 

-   Var du med och satte målen? Hur bestämdes de?  

-   Vad har du för relation till invandring och nyanlända och den debatt som är aktuell i 

Sverige idag? Är det något som har påverkat din roll i projektet? Hur? 

-   Vad är integration för dig och i detta sammanhang?  

Vilka metoder användes i Rookie?  

-   Varför delades grupperna upp i ålder och kön?  

-   Hur valdes deltagarna ut och varför?  

-   Med anledning av det intresse som fanns för att delta i projektet, varför hade ni inte 

större grupper för att få plats med fler antal deltagare?  

-   Hur valdes de aktuella aktiviteterna ut? Varför just de aktiviteterna?  

-   Hur var kommunikationen mellan projektgruppen och deltagarna?  

-   Fick deltagarna någon chans att säga sin åsikt? Om till exempel vilka aktiviteter som 

skulle anordnas?  

-   Vad var din roll i projektet?  

-   Varför tror du att du fick chans att vara med i projektet? 

-   Vad är viktigt att tänka på som fritidsledare i ett sådant här projekt?  

-   Hur var kommunikation mellan projektgrupp, projektledare och föreningar?  

-   Hur valdes föreningarna ut och varför? 

-   Vilka fick lov att vara instruktörer? 

-   Hur marknadsförde ni projektet?  

-   Varför pågick genomförandet av projektet under en tioveckors-period?  

-   Hur har ni presenterat integration för deltagarna? Är de medvetna om att de deltar i ett 

integrationsprojekt?  
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-   Vilka språk talades i samband med projektet? Vid information om projektet, vid 

aktiviteterna och under utvärderingar?  

 

Vad blev utfallet av Rookie?  

-   Vilka var dina förväntningar på projektet?  

-   Uppfylldes förväntningarna?  

-   Uppnåddes de uppsatta målen?  

-   Har integrationsarbete fått en ordinarie verksamhet i de föreningar som deltagit?  

-   Vad har varit med betydelsefullt för deltagarna?  

-   Vad hade projektgruppen för betydelse?  

-   Vilka problem stötte ni på?  Är det någon ni utesluter till nästa gång?  

-   Vad kan göras bättre?  

-   Vad tar ni främst med er?  

-   Hur kan projektet växa i omfattning?  

-   Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?  

-   Anser du att rätt metoder valdes för att uppnå projektets syfte?  

-   Är effekten och utfallet av projektet logiskt sett till syfte och metoder?  

-   Hur ser du på idrott som en arena för integration? 

-   Vad bidrog idrotten med i projektet Rookie? 

-   Vad var responsen från deltagarna? Upplever de sig mer integrerade efter projektet?  

 

Framtiden 

-   Varför har du fått rollen som samordnare nu när Rookie blivit ordinarie verksamhet?  

-   Vad tror du är viktigt att tänka på gällande integrationsarbete?  

-   Kommer omfattningen av arbetet att öka? Till exempel genom längre perioder? Fler 

träffar? Fler och nya föreningar? Fler deltagare?  

-   Kommer målgruppen att ändras? 

-   Vad är visionen för Rookie? Vad är din vision?  

-   Kommer ni att fortsätta arbeta med integration i samband med idrott?  

	   	  



 119 

12.8.   Bilaga 8. Intervjuguide Emma  

När: 30/3, 13.30 på Stadsbiblioteket i Eslöv 

Vad var avsikten med Rookie?  

-   Hur uppstod idén?  

-   Hur lång tid mellan idé och verklighet?  

-   Var sökte ni bidrag? Varför där?  

-   Vilka var kraven från bidragsgivarna och hur förhöll ni er till det?  

-   Hur sattes målen?  

-   Vad har du för relation till invandring?  

-   Var alla välkomna att delta i projektet?  

-   Varför var konceptet på det sättet som det var?  

Vilka metoder användes i Rookie?  

-   Varför delades grupperna upp i ålder och kön?  

-   Hur marknadsförde ni er?  

-   Vad var föreningarnas roll?  

-   Vad var din roll? Hur och varför fick du rollen som projektledare?  

-   Vad var projektgruppens roll?  

-   Vilka var med i projektgruppen? Hur och varför valdes dessa?  

-   Vad var fritidsledarnas och lärarnas roll? Hur och varför valdes dessa?  

-   Vilka idrotter genomfördes? Varför just de idrotterna?  

-   Vilka föreningar deltog?  

-   Vilka språk talades?  

-   Hur såg kommunikationen ut mellan projektgrupp, projektledare, föreningar och 

deltagare ut?  

-   Hur genomfördes föreläsningarna?  

-   Hur ofta var det föreläsningar?  

-   Till omgång två ströks föreläsningarna, varför?  

-   Hur valdes instruktörerna ut?  

-   Antal deltagare? Antal föreningar? Antal ledare?  

Vad blev utfallet av Rookie?  
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-   Vilka var förväntningarna?  

-   Uppfylldes förväntningarna?  

-   Ändrades målen under projektets gång?  

-   Uppnåddes målen och i så fall med vilken marginal?  

-   Vad kan göras bättre?  

-   Vad tar ni med er?  

-   Hur kan projektet växa i omfattning?  

-   Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?  

-   Hade ni önskat fler deltagare och föreningar?  

-   Vilka problem stötte ni på?  

-   Hur ser du på förhållandet mellan avsikt, metod och utfall? Användes rätt metoder för 

att uppnå syftet?  
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12.9.   Bilaga 9. Schema för Rookie VT15 

	  

DATUM KILLAR TJEJER

25 mars
Vecka 13

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Brottning

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Friskis & Svettis Spinning

1 april
Vecka 14

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Brottning

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Friskis & Svettis Gympa                               

8 april
Vecka 15

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Badminton                                                                                                                               

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.30 Bordtennis

15 april
Vecka 16

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Badminton        

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.30 Bordtennis

22 april
Vecka 17

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.30 Bordtennis

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Brottning

29 april
Vecka 18

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.30 Bordtennis

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Brottning

6 maj
Vecka 19

16.00 Samling. Bergas entré/café
16.05–17.30 Föreläsning och fika 
18.00 Thaiboxning

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Friidrott 

13 maj
Vecka 20

16.00 Samling. Bergas entré/café
16.20–17.20 Föreläsning och fika
18.00 Thaiboxning

16.00 Samling. Bergas entré/café
16.20–17.20 Föreläsning och fika
18.00 Friidrott

20 maj
Vecka 21

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Friidrott

16.00 Samling. Bergas entré/café
16.05–17.30 Föreläsning och fika
18.00 Thaiboxning

27 maj
Vecka 22

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Friidrott
18.30 GEMENSAM AVSLUTNING!

16.00 Samling och fika. Bergas entré/café
16.45 Thaiboxning
18.30 GEMENSAM AVSLUTNING!

SCHEMA ROOKIE Glöm inte
gympakläder och 
innegympaskor till 

alla aktiviteter!

Om du har frågor eller behöver lämna återbud: 
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12.10.   Bilaga 10. Schema för Rookie HT15 

	  

 

Om du har frågor eller behöver lämna återbud: 
Susanne: 072–550 89 85 • Sofie: 070-380 06 07 

 

SCHEMA ROOKIE TJEJER 
 
 

DATUM AKTIVITET 
 

7 oktober 
Vecka 41 

 

 
16.00 Kick-off/lära känna varandra 

 
14 oktober 
Vecka 42 

 

 
16.00 Friidrott  

 
21 oktober 
Vecka 43 

 

 
16.00 Dans 

 
28 oktober 
Vecka 44 

 

 
H  Ö  S  T  L  O  V 

 
4 november 

Vecka 45 
 

 
16.00 Bowling 

 
11 november 

Vecka 46 
 

 
16.00 Basket 

 
18 november 

Vecka 47 
 

 
16.00 Taekwondo 

 
25 november 

Vecka 48 
 

 
16.00 Bordtennis 

 
2 december 
Vecka 49 

 

 
16.00 Badminton 

 
9 december 
Vecka 50 

 

 
16.00 Avslutningsfest 

 
 

 

Glöm inte  
Gympakläder och  

inne-gympaskor till  
alla aktiviteter! 
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Om du har frågor eller behöver lämna återbud: 
Daniel: 070-394 06 23 • Adrian: 070-393 89 59 

SCHEMA ROOKIE KILLAR 
 
 

DATUM AKTIVITET 

 

7 oktober 
Vecka 41 

 

 
16.00 Kick-off/lära känna varandra 
 

 

14 oktober 
Vecka 42 

 

 
16.00  Basket 

 

21 oktober 
Vecka 43 

 

 
16.00  Friidrott 
 

 

28 oktober 
Vecka 44 

 

 
H  Ö  S  T  L  O  V 

 
 

4 november 
Vecka 45 

 

 
16.00  Bowling 
 

 

11 november 
Vecka 46 

 

 
16.00  Taekwondo 
 

 

18 november 
Vecka 47 

 

 
16.00  Dans 
 

 

25 november 
Vecka 48 

 

 
16.00  Badminton 
 

 

2 december 
Vecka 49 

 

 
16.00  Bordtennis 
 

 

9 december 
Vecka 50 

 

 
16.00  Avslutningsfest 
 

 

 

Glöm inte  
Gympakläder och  

inne-gympaskor till  
alla aktiviteter! 
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12.11. Bilaga 11. Mål med Rookie 
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12.12. Bilaga 12 Informationsblad på svenska 

	  

 

 
Rookie  
 
Rookie betyder nybörjare. Rookie är en sportskola där nyanlända barn och unga får prova på 
olika idrotter. De får också lära sig lite om bra mat och om hur det är att vara med i en 
förening. Rookie pågår under tio veckor efter skoltid. Det finns en grupp för killar och en för 
tjejer. Två ledare följer med varje grupp till alla aktiviteter. Tjejerna har bara kvinnliga ledare 
och tränare. Om man har anmält sig till Rookie har man anmält sig till alla tio aktiviteter. Det 
går inte att bara vara med på ett tillfälle.  
Förutom att man får röra på sig får man  
prata svenska i vardagen och träffa nya  
kompisar. 
  

Svenskt föreningsliv  
Om man vill börja i en förening kan det 
 vara bra att veta att föreningslivet är öppet för alla och alla människor har rätt att vara med. 
I en förening kan du som medlem, under demokratiska former, utveckla ett intresse 
tillsammans med andra. Det kan handla om idrott, politik, frimärken, hundar eller något helt 
annat. 
 
Föreningslivet är ideellt. Det betyder att medlemmarna arbetar i föreningen på sin fritid utan 
lön. För att en verksamhet för barn och unga ska fungera krävs att föräldrar och andra vuxna 
ställer upp och hjälper till i föreningen. Dessa insatser är till viktig hjälp för en förening där 
medlemmarna engagerar sig frivilligt på sin lediga tid. 
 
Vill du ha information om föreningar i Eslöv:  
Kjell Olsson: 0413-628 29 
 
Alla föreningar i Eslövs kommun hittar du här: 
http://friwebb.eslov.se/forening/ 
 
 
 

Vill du veta mer om Rookie?  
 
Kontakta: 
Emma Sallander  
Tel: 072-155 46 52 
emma.sallander@eslov.se 
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12.13. Bilaga 13. Utvärderingsmall 

	  

 

 

Vad tyckte du om Rookie?  

  

1. Kön?

□ Tjej

□ Kille

□ Annan __________________________________

 
2. Vilket år är du född? __________________________________   

 
3. Vilket land är du född i? _________________________________

 
4. Hur länge har du bott i Sverige?

□ 06 månader

□ 612 månader

□ 12 år

□ 23 år

□ 3 år eller mer

 
5. Hur ofta tränar du så att du blir andfådd och svettig (när du  inte är i skolan)?

□ Nästan varje dag

□ Några gånger i veckan

□ Några gånger i månaden

□ Några gånger om året

□ Aldrig

 
6. Tränar du med någon klubb eller förening nu?
Till exempel en klubb där man spelar fotboll, dansar, boxas, spelar innebandy, gympar.

□ Ja

□ Nej

Om du svarade  Ja, vad heter klubben eller föreningen? _________________________________
 

7. Tränar du något på egen hand när du inte går i skolan?
Till exempel simmar, springer, går på gym.

□ Ja

□ Nej

Om du svarade Ja, vad tränar du då? _________________________________
 

8. Vad tyckte du var roligast i Rookie?
Du kan välja flera alternativ

□ Thaiboxning

□ Badminton

□ Pingis

□ Friidrott

□ Brottning

□ Gympa (på Friskis&Svettis)

□ Spinning (på Friskis&Svettis)

□ Föreläsning om mat

□ Föreläsning om föreningar

 
9. Vad tyckte du var tråkigast i Rookie?
Du kan välja flera alternativ

□ Thaiboxning

□ Badminton

□ Pingis

□ Friidrott

□ Brottning

□ Gympa (Friskis&Svettis)

□ Spinning (Friskis&Svettis)

□ Föreläsning om mat

□ Föreläsning om föreningar

 
10. Vill du fortsätta med någon av de sporter du provade i Rookie?

□ Ja

□ Nej

Om du svarat Ja, vad vill du fortsätta med?

□ Thaiboxning

□ Badminton

□ Pingis

□ Friidrott

□ Brottning

□ Gympa

□ Spinning

 
11. Lärde du känna någon ny kompis i Rookie som du inte kände tidigare?

□ Ja

□ Nej

 
12. Hade du hellre varit ledig än att gå på Rookie?

□ Ja

□ Nej

 
13. Hur tycker du att du mår?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

14. Hur trivs du med livet just nu?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

15. Hur trivdes du med livet för ett år sedan?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

16. Om du tänker på framtiden, hur tror du att du kommer trivas med livet om ett år 
framöver?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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Vad tyckte du om Rookie?  

  

1. Kön?

□ Tjej

□ Kille

□ Annan __________________________________

 
2. Vilket år är du född? __________________________________   

 
3. Vilket land är du född i? _________________________________

 
4. Hur länge har du bott i Sverige?

□ 06 månader

□ 612 månader

□ 12 år

□ 23 år

□ 3 år eller mer

 
5. Hur ofta tränar du så att du blir andfådd och svettig (när du  inte är i skolan)?

□ Nästan varje dag

□ Några gånger i veckan

□ Några gånger i månaden

□ Några gånger om året

□ Aldrig

 
6. Tränar du med någon klubb eller förening nu?
Till exempel en klubb där man spelar fotboll, dansar, boxas, spelar innebandy, gympar.

□ Ja

□ Nej

Om du svarade  Ja, vad heter klubben eller föreningen? _________________________________
 

7. Tränar du något på egen hand när du inte går i skolan?
Till exempel simmar, springer, går på gym.

□ Ja

□ Nej

Om du svarade Ja, vad tränar du då? _________________________________
 

8. Vad tyckte du var roligast i Rookie?
Du kan välja flera alternativ

□ Thaiboxning

□ Badminton

□ Pingis

□ Friidrott

□ Brottning

□ Gympa (på Friskis&Svettis)

□ Spinning (på Friskis&Svettis)

□ Föreläsning om mat

□ Föreläsning om föreningar

 
9. Vad tyckte du var tråkigast i Rookie?
Du kan välja flera alternativ

□ Thaiboxning

□ Badminton

□ Pingis

□ Friidrott

□ Brottning

□ Gympa (Friskis&Svettis)

□ Spinning (Friskis&Svettis)

□ Föreläsning om mat

□ Föreläsning om föreningar

 
10. Vill du fortsätta med någon av de sporter du provade i Rookie?

□ Ja

□ Nej

Om du svarat Ja, vad vill du fortsätta med?

□ Thaiboxning

□ Badminton

□ Pingis

□ Friidrott

□ Brottning

□ Gympa

□ Spinning

 
11. Lärde du känna någon ny kompis i Rookie som du inte kände tidigare?

□ Ja

□ Nej

 
12. Hade du hellre varit ledig än att gå på Rookie?

□ Ja

□ Nej

 
13. Hur tycker du att du mår?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

14. Hur trivs du med livet just nu?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

15. Hur trivdes du med livet för ett år sedan?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

16. Om du tänker på framtiden, hur tror du att du kommer trivas med livet om ett år 
framöver?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

 
 
 



 128 

	  

	  

 

 

Vad tyckte du om Rookie?  

  

1. Kön?

□ Tjej

□ Kille

□ Annan __________________________________

 
2. Vilket år är du född? __________________________________   

 
3. Vilket land är du född i? _________________________________

 
4. Hur länge har du bott i Sverige?

□ 06 månader

□ 612 månader

□ 12 år

□ 23 år

□ 3 år eller mer

 
5. Hur ofta tränar du så att du blir andfådd och svettig (när du  inte är i skolan)?

□ Nästan varje dag

□ Några gånger i veckan

□ Några gånger i månaden

□ Några gånger om året

□ Aldrig

 
6. Tränar du med någon klubb eller förening nu?
Till exempel en klubb där man spelar fotboll, dansar, boxas, spelar innebandy, gympar.

□ Ja

□ Nej

Om du svarade  Ja, vad heter klubben eller föreningen? _________________________________
 

7. Tränar du något på egen hand när du inte går i skolan?
Till exempel simmar, springer, går på gym.

□ Ja

□ Nej

Om du svarade Ja, vad tränar du då? _________________________________
 

8. Vad tyckte du var roligast i Rookie?
Du kan välja flera alternativ

□ Thaiboxning

□ Badminton

□ Pingis

□ Friidrott

□ Brottning

□ Gympa (på Friskis&Svettis)

□ Spinning (på Friskis&Svettis)

□ Föreläsning om mat

□ Föreläsning om föreningar

 
9. Vad tyckte du var tråkigast i Rookie?
Du kan välja flera alternativ

□ Thaiboxning

□ Badminton

□ Pingis

□ Friidrott

□ Brottning

□ Gympa (Friskis&Svettis)

□ Spinning (Friskis&Svettis)

□ Föreläsning om mat

□ Föreläsning om föreningar

 
10. Vill du fortsätta med någon av de sporter du provade i Rookie?

□ Ja

□ Nej

Om du svarat Ja, vad vill du fortsätta med?

□ Thaiboxning

□ Badminton

□ Pingis

□ Friidrott

□ Brottning

□ Gympa

□ Spinning

 
11. Lärde du känna någon ny kompis i Rookie som du inte kände tidigare?

□ Ja

□ Nej

 
12. Hade du hellre varit ledig än att gå på Rookie?

□ Ja

□ Nej

 
13. Hur tycker du att du mår?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

14. Hur trivs du med livet just nu?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

15. Hur trivdes du med livet för ett år sedan?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

16. Om du tänker på framtiden, hur tror du att du kommer trivas med livet om ett år 
framöver?
Välj ett svar mellan 1 och 10, där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

 
 
 


