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Bakgrund - projekt Brottarkoll  
 
Brottarkoll är resultatet av många samtal mellan ledare, funktionärer och engagerade föräldrar i 
Arboga Atletklubb (AAK) om vad civilsamhället och näringslivet gemensamt kan och bör göra 
för att främja integration och motverka utanförskap i Arboga med omnejd. Brottning är en 
mycket populär sport i många av de länder från vilka människor flytt till Sverige under de 
senaste åren och brottningsklubbarna i Mälardalen har därför tagit emot ett förhållandevis stort 
antal aktiva från dessa länder. Metis Services grundare är engagerade föräldrar till barn i AAK 
och arbetar ideellt som ledare i barngrupperna. En idé om att kombinera unika förmågor hos ett 
lokalt företag - att använda den metodik som Metis Services tidigare utvecklat för att främja 
integration, trygghet och inkludering - med AAKs önskemål om att använda idrott och 
föreningsengagemang för att främja lokal utveckling och social inkludering föddes 2019. Det 
stod emellertid snart klart att projekt skulle komma att behöva ekonomiskt stöd, vilket projektet 
efter ansökan tilldelades via LEADER, Europeiska unionen/Europeiska socialfonden 1. 
 
I programmet ’Att tänka med människor’2 som Metis Services året innan utvecklade och 
genomförde för Köpings kommunala bostadsbolag var viktigaste insikten bristen på tillit mellan 
vissa grupper i utanförskap och bostadsbolaget. Ömsesidig brist på förståelse för motpartens 
skäl och rationalitet i kombination med missförstånd och felaktiga uppfattningar hade skapat 
friktioner mellan framförallt bostadsbolaget och de boende men även mellan olika grupper av 
boende. Friktionen påverkade tilliten till såväl bostadsbolaget som det övriga samhället och 
hade en tydligt repellerande effekt.  
 
En annan viktig insikt var hur nyanlända familjers brist på kunskap om svenskt föreningsliv och 
föreningstraditioner hämmar rekryteringen av barn från nyanlända familjer till idrottsrörelsen i 
Sverige. Det som är självklart för någon som fostrats i svensk föreningstradition, t.ex. hur 
idrottsföreningar leds eller att föräldrar förutsätts engagera sig i barnens idrottande, kan vara 
främmande för en nyanländ och bidrar till en kulturkrock. Resultatet påverkar barnens 
förutsättningar för idrottande och bidrar till nyanlända familjers utanförskap. I det ovan 
beskrivna projektet i Köping var det både företrädare för de boende och ledare inom de lokala 
idrottsklubbarna som beskrev fenomenet och efterfrågade lösningar på problemet. 

 
Vi, projektets samarbetspartners, önskade använda idrott och föreningsengagemang för att 
motverka utanförskap, främja inkludering och mångfald men även korrigera de 
missuppfattningar och felaktiga narrativ som sa många gånger har en repellerande effekt i 
integrationsprocessen. Vår utgångspunkt är att föreningslivet utgör en mycket viktig del av det 
demokratiska systemet och av själva samhällsstrukturen, inte minst i glesbygden, och vill att 
fler ska få möjlighet att vara en del av detta. Emellertid upplever många föreningar att det är 
svårt att rekrytera, och framförallt behålla, medlemmar bland nyanlända. Vi ville försöka ta reda 
på varför och vad vi kan göra åt det. Således tog Metis fram en projektidé och plan för 
genomförande som döptes till ’Brottarkoll’. 3 

 
1 Europeiska unionen/Europeiska socialfonden https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader  
2 Metis utvecklade metodiken och konceptet Att tänka med människor på uppdrag av KBAB 2018–2019. Bland åtgärderna återfinns bl.a. 
Innanförskapslinjen, trygghetvandringar mm. BRÅ nominerade Metis arbete till tävling av ECPA (European Crime Prevention Award), som 
har som syfte att sprida framgångsrikt brottsförebyggande arbete i Sverige och internationellt. 
3 Idé till projektet, dess utförande och metodik har tagits fram av Metis Services. För att projektet ska lyckas krävs en professionell aktör 
som utför den uppsökande verksamheten, förankring- och uppföljningsarbetet. Utförarna från Metis har dokumenterade färdigheter och 
formella meriter för den typen av arbete. Metis Services har, som ende aktör, utfört liknande rekrytering och förtroendeskapande åtgärder 
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Brottarkoll4 
Med riktigt bra koll, ’brottarkoll’, på den svenska föreningstraditionen, svensk föreningskultur 
och det svenska demokratiska systemet får den som är ny i det svenska samhället, eller av olika 
anledningar råkat hamna utanför det, större möjligheter att förstå Sverige, kunna kommunicera 
sitt perspektiv till andra, vara delaktig i det demokratiska systemet och känna sig inkluderad.  
 
Projektets målgrupp är nyanlända och relativt nyanlända vuxna, ungdomar och barn i Arboga 
med omnejd som är inte är engagerade i svenskt föreningsliv, som är i eller som riskerar 
utanförskap samt de som efterfrågar men inte hittat möjligheter till interaktion och kontakt 
med etablerade Mälardalsbor.  
 
Syftet med projektet är tvåfaldigt – dels att minska utanförskap och främja delaktigheten i 
samhället genom att öka kunskapen om det svenska demokratiska systemet, 
föreningstraditionen och svensk idrottskultur samt dels att främja nyanländas aktiva idrottande. 
Arbetshypotesen är att uppsökande och aktiv rekrytering av brottare (nybörjare och erfarna – 
pojkar och flickor) och deras familjer till idrottsföreningarna samt aktiv rekrytering av såväl 
brottare som deras familjer till förtroende- och funktionärspositioner i föreningarna i 
kombination med utbildning i svensk föreningstradition (dvs demokratiska principer, juridik och 
samhällskunskap) kommer att minska utanförskap och på ett effektivt sätt sprida kunskap om 
det svenska systemet för demokratisk styrning och förvaltning. Att de inblandade får ett nätverk 
av svenska familjer och att fler barn, ungdomar och vuxna får chansen att idrotta är ytterligare 
positiva effekter av projektet. 
 
Genom projektet motverkas utanförskap på både kort och lång sikt. På kort sikt sker det genom 
de sociala effekter som uppstår genom direkt eller indirekt deltagande i idrottsaktiviteter. På 
lång sikt uppnås positiva effekter genom ökad kunskap och förståelse för svenskt föreningsliv 
och svensk föreningstradition. Konkreta exempel på vad den sociala samvaron vid träningar, 
tävlingar och klubbens andra sammankomster också ger tillgång till är, utöver hjälp med skjuts 
och begagnad utrustning som underlättar idrottsutövningen, även nya kontakter, potentiella 
referenser och information om vad som händer i bygden med nya företag eller jobb som öppnar 
upp och tips om bostäder. 
 
I programförklaringen av Brottarkoll, som togs fram gemensamt, står följande.  

- Vi vill fånga upp individer och grupper som söker efter sätt att få närmare kontakt med 
etablerade Mälardalsbor och aktivt rekrytera individer och grupper som lever i 
utanförskap till idrottsutövande och föreningsengagemang. 
 

- Med ett anpassat stöd, till exempel ekonomiskt och träningsupplägg, vill vi möjliggöra 
och underlätta idrottande och föreningsengagemang för de som annars inte kan delta. 

 
- Med hjälp av förtroendeskapande och egenmaktsstärkande åtgärder rekryterar vi 

individer som annars riskerar att stå utanför denna typ av inkludering i samhället till 
funktionärs- och förtroendeengagemang i föreningen.  

 

 
i det upptagningsområde som projektet avser. Metis Services har byggt upp ett unikt förtroendekapital bland de målgrupper som avses och 
konsulterna från Metis är sedan tidigare medlemmar och tränare på ideell basis i Arboga Atletklubb. 
4 Brottarkoll betyder att ha full koll, ha full förståelse, ha greppat läget, på Stockholmsslang.  
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- Med hjälp av utbildning och mentorering skapar vi förutsättningar för utövare och 
familjemedlemmar till aktivt engagemang och delaktighet i föreningsarbetet och sprider 
därmed kunskap om det svenska demokratiska systemet. 
 

- Med riktigt bra koll, ’brottarkoll’, på den svenska föreningstraditionen, svensk 
föreningskultur och det svenska demokratiska systemet får den som är ny i det svenska 
samhället, eller av olika anledningar råkat hamna utanför det, större möjligheter att 
förstå Sverige, kunna kommunicera sitt perspektiv till andra och känna sig inkluderad.  
 

- Projektets deltagare kommer att kunna sprida kunskap, motverka missuppfattningar och 
felaktiga narrativ i det egna nätverket och på detta sätt skapa positiva effekter även 
bland de som inte aktivt deltar i projektet. Det gäller såväl de etablerade svenskarna 
som de deltagare som kommer ur ett utanförskap. 
 

- Vi vill också att de lärdomar och insikter vi gör under projektet skall kunna användas av 
andra. Genom intervjuer och semistrukturerade samtal med deltagare i projektet vill vi 
därför kartlägga och analysera motpartens perspektiv. Hur uppfattas svensk 
föreningstradition och idrottsrörelsen av nyanlända individer och grupper? Vad skulle 
kunna göras för att underlätta rekrytering och engagemang? Finns det 
missuppfattningar eller felaktiga narrativ som hämmar eller rentav motverkar 
engagemang? Vad krävs för att alla föreningsmedlemmar, även de som inte har ett 
engagemang i inkluderingsprojektet, ska känna sig hemma i föreningen och i den 
svenska idrottsrörelsen? 
  

- Resultatet kommer att presenteras i förhoppning att sprida förståelse, förklara och 
motverka utanförskap, kulturkrockar och svårigheter att engagera nyanlända till det 
svenska föreningslivet. 

Planerade aktiviteter var 4 terminer med nedan listade aktiviteter.  

- Brottning och Wresfit/grundläggande fysisk träning - för kvinnor/flickor ur 
utanförskapsgrupper. Aktiviteten syftar till att vara inkörsport till AAK:s vanliga 
träningsgrupper. 

- Brottning och Wresfit/grundläggande fysisk träning - för personer som identifierar sig 
inom HBTQIA-spektrat. Aktiviteten syftar till att vara inkörsport till AAK:s vanliga 
träningsgrupper. 

- Anpassad aktivitet –fysisk träning/introduktion till Wresfit och brottning – för mammor 
med små barn ur utanförskapsgrupper. 

- Aktiv rekrytering av aktiva brottare och/eller familjemedlemmar till funktionärs- och 
styrelseuppdrag. De som rekryteras kommer att få handledning/mentorering av AAK:s 
befintliga funktionärer. Funktionärer och kommer även att få utbildning i 
föreningskunskap och demokrati.  
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På grund av smittspridningen av covid-19 kunde vi dessvärre inte genomföra någon av de 
aktiviteter som förutsatte fysiska möten; idrottsaktiviteter, att sammanföra personer vid 
föreningsverksamhet och för att överbrygga förtroende- och språkbarriärer.  
 
Dock genomfördes det arbete som utgör underlaget för den här rapporten. 
 
- Samskapande förankringsarbete och inbjudan till att delta i föreningsverksamhet. 
- Utveckling av projektidé inklusive metodik, genomförandeplan och utvärderingskriterier.  
- Undersökning och semistrukturerade intervjuer med respondenter från målgrupperna för att 
identifiera, sprida förståelse, förklara och motverka utanförskap, kulturkrockar och svårigheter 
att engagera nyanlända till det svenska föreningslivet. 

 
Denna rapport är en sammanfattning och överlämning av insikter, med förhoppning om att 
andra personer, föreningar och projekt kan ta vid.  
 
Under projektets gång har vi ställt oss frågan om vi har fokuserat för mycket på olikheter och 
skillnader i perspektiv. Nja, är vårt svar. Det är först då vi har olikheterna klart för oss som vi kan 
börja överbrygga dem. Vad vi gjorde var egentligen att vi lyssnade på hur någon som inte är 
uppvuxen i den svenska traditionen upplever densamma. Vi lyssnade helt enkelt till motpartens 
perspektiv.  
 
 
Vad har andra gjort? 
Det finns en stor mängd svensk och internationell forskning om barns och ungas idrottande. I 
flera av dessa studier konstateras samband mellan å ena sidan barns idrottande och å andra 
sidan föräldrarnas socioekonomiska situation, föräldrarnas vana av idrott och fysisk aktivitet 
samt uppfattningen av betydelsen av fysisk aktivitet och idrottande men också föräldrarnas vilja 
och möjlighet att ge praktiskt stöd till idrott och föreningsaktivitet. Här nämns exempelvis att 
betala medlemsavgifter och utrustning, skjuts och transporter men också hjälp med anmälan till 
aktiviteterna och allmän uppmuntran. Även kulturella faktorer och värderingar samt kunskap om 
den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan har konstaterats har stor inverkan. 
 
I Stockholms stads Färdplan för ett Stockholm för alla5 beskrivs en tydlig trend där barn och unga 
från socioekonomiskt starka förhållanden i större utsträckning deltar i organiserad 
fritidsverksamhet än de från socioekonomiskt svaga förhållanden.  
 
2021 publicerade Delmi en rapport avseende flickors idrottande, Uppfattningar och erfarenheter 
bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige. Syftet med rapporten är att belysa flickors 
lägre deltagande i föreningsidrotten genom att undersöka hur föräldrar med utomeuropeisk och 
svensk bakgrund ser på idrottsrörelsen och sina döttrars deltagande. I rapporten konstaterade 
författarna en tydlig skillnad mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda föräldrar avseende 
synen på den egna medverkan i idrottsrörelsen. De svenskfödda var betydligt mer involverade i 
föreningsverksamheten medan de utomeuropeiska föräldrarna främst såg idrottandet som en 
sysselsättning för barnen och istället hade egna sammanslutningar där de var engagerade. 
 
 

 
5 Färdplan för ett Stockholm för alla, remissutgåva 2018, bilaga 14, s. 26. 
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Hur gjorde vi 
För att hitta intervjupersoner har vi på Metis Services kartlagt diasporagrupper och föreningar i 
närområdet och därefter tagit aktiv kontakt med dess företrädare. Vi har även använt oss av våra 
och våra samarbetspartners befintliga nätverk och vid något tillfälle tagit så kallade ’kalla 
kontakter’ med personer på platser, t.ex. caféer, som ofta frekventeras av en viss diasporagrupp. 
Vi har därefter använt oss av så kallat snöbollsurval, de intervjupersoner vi först fått möjlighet 
att intervjua har tipsat om var vi kan hitta nya personer med samma egenskaper. De flesta 
intervjuer har kunnat genomföras på svenska men några har genomförts på intervjupersonens 
modersmål med hjälp av tolk. 
 
Vi har genomfört semistrukturerade djupintervjuer med femton respondenter från 
diasporagrupper i Arboga och Köping. De intervjuade kommer från Somalia, Irak, Iran, Eritrea 
och Syrien. Bland de intervjuade från Syrien finns såväl individer som betraktar sig som araber 
som kurder samt medlemmar av den palestinska diasporan. Vi har intervjuat både kvinnor och 
män, såväl akademiker som personer utan högre utbildning, personer med erfarenhet av 
elitidrott på internationell nivå och personer helt utan idrottsbakgrund. Intervjupersonernas 
ålder spänner mellan sjuttio och nitton år. Deras berättelser avspeglar vad de upplevt under 
tiden i Sverige. Vi hade för avsikt att intervjua ca tjugo personer men slutade efter femton 
intervjuer då vi kände att vi uppnått en teoretisk mättnad. 
 
Att den intervjuades tolkningar och uppfattningar är subjektiva spelar rimligen mindre roll 
eftersom det är just våra uppfattningar och tolkningar av omvärlden – subjektiva eller rentav 
felaktiga – som styr vårt handlande och ligger till grund för våra beslut. 
 
Under intervjuerna berördes följande frågeområden; egna erfarenheter av idrott och 
föreningsverksamhet, erfarenheter av den svenska idrotts- och föreningsverksamheten och hur 
det kommer sig att förhållandevis få barn och vuxna från invandrarfamiljer deltar i idrotts- och 
föreningsverksamhet. 
 
Intervjuerna har transkriberats och därefter analyserats manuellt med hjälp av färgkodning. 
Koderna har grupperats i kategorier och därefter fann vi sex återkommande teman: 
 
-Perspektiv på och erfarenheter av idrott och träning 
-Synen på och erfarenheter av föreningsengagemang 
-Ekonomiska aspekter 
-Tid och ork 
-Svårt att veta, hitta och förstå 
-Idéer om förbättring 
 
Avslutningsvis sammanställdes resultatet utifrån innehållet i varje tema.  
 
Rapporten kan i någon mån betraktas som en kulturanalys, vilket också varit vår avsikt. Vi vill 
gärna att rapporten ska bidra till att, på det sätt etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren 
definierat begreppet kulturanalys, ’slå hål på myter, ifrågasätta normer och det som är för givet 
taget’.  Då vi i intervjuer, analys och rapport använder ordet kultur gör vi det därför i enlighet 
med hur det definierats av Ehn och Löfgren, dvs. de koder, föreställningar och värden som 
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människor delar mer eller mindre medvetet eller omedvetet6. Denna betydelse av begreppet har 
vi i förekommande fall delat med intervjupersonerna.  
 
Vi har under såväl intervjuer som analys utgått från ett reflexivt förhållningssätt och strävat 
efter att beakta de intersektionella maktaspekter som ofrånkomligen påverkar 
intervjusituationer av denna typ7. 
 
Intervjupersonerna har i rapporten försetts med alfabetiska alias i enlighet med det så kallade 
bokstaveringsalfabetet där bokstaven a benämns Adam, b blir Bertil och c blir Caesar osv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, Kulturanalys, Gleerups, 2001, s 9. 
7 Farahani, F (2010). On being on Insider and/or Outsider: A Diasporic Researcher's Catch-22. In: N, Loshini (ed.). Education without 
Borders: Diversity in a Cosmopolitan Society. New York: Nova Science, s. 115 
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Insikter från intervjuerna – 6 teman 
 
Perspektiv på och erfarenheter av idrott och träning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam kom till Sverige som flykting 2015. I hemlandet Iran var han idrottare på elitnivå. Under 
tiden i Sverige har han varit tränare och ledare på både elit- och breddnivå. Den största 
skillnaden mellan Sverige och Iran är enligt Adam att organiserad idrottsträning i Iran är mycket 
hårdare och striktare än i Sverige. Pedagogiken är mycket auktoritär och tränarna förväntar sig 
strikt lydnad. Adam minns att under skollov förväntade sig tränarna och klubben att utövarna 
skulle träna ännu mer och ännu hårdare. Den svenska metodiken att lära sig tekniker på ett lek- 
och lustfyllt sätt upplevde Adam aldrig i Iran. Han beskriver hur deltagarna fick träna på och 
verkligen nöta in varje enskild teknik under lång tid innan de tilläts lära sig en ny. Pedagogiken 
och tränarnas ledarskap skiljer sig avsevärt från den svenska traditionen. Han berättar hur hans 
tränare i Iran brukade snärta till honom med en gummislang då han gjorde något fel under 
inlärningen av en viss teknik. Adam berättar att han till en början uppfattade träningen i Sverige 
som en smula oseriös och barnslig. 
 
Adam beskriver också hur idrottsrörelsen i Iran inte ser breddverksamhet och folkhälsa som sin 
uppgift utan att den uteslutande fokuserar på att vinna tävlingar och fostra elitidrottare. Det är 
allmänt känt att idrott är hårt och att du löper stor risk att bli skadad. Organiserad 
idrottsutövning i Iran präglas enligt Adam sammanfattningsvis av inställningen ’allt eller inget!’ 
Han berättar att hans föräldrar var emot att han idrottade och att han därför under sin karriär 
idrottade mot deras vilja. Adams mamma var hela tiden rädd för att han skulle skada sig eller 
trötta ut sig. 

 
”Min tränare i Iran sa alltid att brottningen inte kommer att göra dig frisk och hälsosam utan 
tvärtom förmodligen skada dig. Om du bara vill bli frisk och stark hör du inte hemma här – då 
kan du gå till gymmet istället, sa han.” 
Adam 
 

Det svenska perspektivet att idrotten är till för alla och att den har betydelse för folkhälsan och 
den personliga utvecklingen är därför enligt Adam nytt och främmande för flertalet nyanlända 
från Iran.  

Insikter 
Uppfattningen att idrottande och föreningsengagemang är någonting positivt torde nog kunna anses råda 
inom den svenska idrotts- och föreningsrörelsen och någonting som många av oss etablerade svenskar tar 
för givet. En av de första insikter vi nådde under intervjuerna är hur olika perspektiven på träning och idrott 
är i olika länder och i olika kulturer. Enligt intervjupersonerna är inställningen till idrott mer neutral eller 
rentav negativ i många av deras hemländer. Drygt hälften (9/15) av de intervjuade beskrev hur de under 
uppväxten i hemlandet upplevt att idrott och fysisk aktivitet inte uppmuntras eller rentav motarbetas 
eftersom det anses stjäla tid och energi från arbete eller studier. Lika många (9/15) beskrev att kunskapen 
om idrottens och annan fysisk aktivitets koppling till hälsa är mycket låg i hemländerna. 
 
De intervjupersoner (2/15) som ägnat sig åt idrott på mer avancerad nivå i hemlandet beskrev hur de initialt 
uppfattade idrotten i Sverige som en smula oseriös. I deras respektive hemländer var all träning mycket 
hårdare, striktare och mer auktoritär än i Sverige. De upplevde initialt de lekfulla inslagen inom barn- och 
ungdomsidrotten i Sverige som mycket främmande. 
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Caesar är från Somalias huvudstad Mogadishu och kom till Sverige som flykting 2009.  I Somalia 
tränade Caesar fotboll på hög nivå och spelade för olika klubbar. I Sverige har Caesar startat en 
fotbollsförening där han försöker rekrytera ungdomar från den somaliska diasporan i området 
där han bor. Enligt Caesar är det svenska synsättet på idrottens betydelse för folkhälsan, för 
utövarens personliga utveckling eller som skola i samarbete och demokratiska processer i stor 
utsträckning okänt i Somalia. De som utövar idrott i Somalia gör det enligt Caesar ofta trots ett 
motstånd från föräldrar och andra vuxna i omgivningen. Idrott anses många gånger vara 
bortkastad tid. Om du vill idrotta i Somalia måste du verkligen brinna för din idrott, säger 
Caesar. 
 
Synsättet är enligt Caesar närmast det motsatta i förhållande till Sverige där hälsoeffekter och 
den unges personliga utveckling enligt Caesar förefaller vara är väldigt viktiga drivkrafter då 
föräldrar uppmanar barn att idrotta. Det verkar enligt Caesar även finnas ett kulturellt 
förhållningssätt eller en norm i Sverige där idrott och andra fritidsaktiviteter medför hög status 
för både föräldrar och deltagaren enligt principen ’ju mer desto bättre’. 

 
”Varför ska du idrotta frågar många föräldrar? Vad tjänar föräldrarna på att barnen idrottar? Om 
du dessutom lägger till att man i Sverige måste betala för träningen och utrustningen och 
dessutom förväntas jobba gratis…  ideellt alltså…  åt klubben är det inte konstigt att många 
nyanlända föräldrar är negativa till barnens idrottande.’ 
Caesar 

 
Filip är född och uppvuxen i Irak där han varit både utövare, ledare och funktionär på hög nivå. 
Han har som både aktiv och ledare deltagit i såväl nationella som internationella tävlingar samt 
varit irakisk delegat i internationella idrottsförbund. I Sverige är Filip aktiv som ledare och 
domare på både bredd och elitnivå.  
 
Filip berättar att i Irak var idrotten i Irak helt gratis för alla utövare fram till invasionen 2003. 
Klubbar och förbund tilldelades ekonomiska medel från den irakiska olympiska kommittén och 
ungdomsministeriet. Klubbarna kunde därför tillhandahålla all utrustning, avlöna tränare och 
funktionärer samt betala viss ekonomisk ersättning även till de utövare som tävlade för 
klubben. Ju bättre du var desto mer pengar kunde den aktive tjäna. Enligt Filip fungerade 
ersättningen som en stark drivkraft att bli bättre, att träna extra hårt för att tillhöra de allra 
bästa. Eftersom klubben betalade all utrustning som behövdes var det möjligt för Filip att hålla 
på med en så pass dyr sport som han gjorde. Klubbarna i Irak var oftast stora och bedrev många 
olika idrotter, ungefär som idrottsföreningarna Djurgården och Hammarby i Sverige. 
 
Enligt Filip kunde alla som bodde i någorlunda stora städer och som ville därför hålla på med 
idrott. Den som valde att träna i en klubb tränade varje dag utom fredagar, den lediga dagen i 
många muslimska länder. Filosofin och pedagogiken var mycket hårdare än i Sverige. Filip 
berättar att då han började med sin idrott fick han ägna sig åt enbart fotarbete, i 
grundpositionen stegade han framåt och bakåt i enlighet med tränarens order, under sex 
månader innan han ens fick hålla i redskapen. 
  
Gustav är av palestinsk börd men är född och uppvuxen i Yarmouk utanför Syriens huvudstad 
Damaskus. Yarmouk var ursprungligen ett flyktingläger för palestinska flyktingar men har 
permanentats och betraktas idag som en av Damaskus stadsdelar. Gustav kom som flykting till 
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Sverige då inbördeskriget bröt ut i Syrien. Han är ordförande i en kultur- och intresseförening 
för medlemmar med ursprung i Mellanöstern. 
 
I Yarmouk fanns inga idrottsklubbar av svensk modell eller några idrottsanläggningar öppna för 
allmänheten. De sporter som utövades var enligt Gustav fotboll och bordtennis. Fotboll 
utövades av barn och ungdomar som spontanidrott på gatorna eller i undantagsfall på någon 
bakgård. Bordtennis kunde spelas på caféer eller tesalonger av de som uppnått tillräcklig ålder 
för att kunna besöka dessa ställen. På många skolgårdar fanns ytor stora nog att spela fotboll 
på och i några fall också basketkorgar eller fotbollsmål men skolgårdarna var alltid inhägnade 
av murar och bevakade av vakter efter skoldagens slut. Enligt Gustav fanns det i Yarmouk även 
gym av olika storlek och kvalitet som var tillgängliga för alla som kunde betala. 
 
För den som inte hade tillgång till de idrottsanläggningar som staten tillhandahöll betraktades 
idrott som någonting där man löpte stor risk att skada sig. Om du spelade fotboll på gatan 
riskerade du inte bara att skada dig värre än vanligt om du skulle ramla, du riskerade också att 
bli påkörd. Om du och dina kompisar försökte spela fotboll på skolgården efter skoldagens slut 
var du tvungen att klättra över höga staket och riskerade dessutom att få stryk av vakter om du 
blev påkommen.  

 
””Vi spelade fotboll på gatan och när det kom en bil stoppade vi spelet och väntade tills den åkt 
förbi.” 
Gustav 
 

 
David har en syrisk universitetsexamen i juridik och har arbetat som både advokat och domare i 
flera länder i Mellanöstern. Efter att han kom till Sverige 2017 har han genomfört en 
omfattande s.k. snabbspårsutbildning för utländska jurister eller ekonomer och har på så vis 
kunnat sätta sig in i och studera det svenska samhällssystemet. 
 
Enligt David är idrott ingenting som generellt sett uppmuntras i Syrien. Davids enda egentliga 
upplevelse av idrott är hur han och hans kompisar spelade spontanfotboll på gatorna i 
bostadsområdet. 

 
”Det är ingen som säger nej men inte heller någon som uppmuntrar dig att idrotta eller motionera 
sådär som det görs i Sverige. Jag minns till exempel inte en enda gång att min pappa idrottade 
med mig… jag minns när jag tänker efter inte att någon någonsin uppmanade oss att idrotta eller 
träna…” 
David 

 
Efter att ha funderat en stund berättade David att det i Syrien inte finns en kultur där idrott 
betraktas som någonting viktigt, varken för folkhälsan eller för individens utveckling. Det finns 
en viss ’gymkultur’ men den är liten. Enligt Davids skattning är det kanske fem procent av 
syrierna som gymmar. David, som arbetat länge som statstjänsteman, berättade vidare att såvitt 
han upplevt finns det ingen kunskap eller strategi avseende vikten av motion eller breddidrott 
för att förbättra folkhälsan i Syrien. Idrotten i skolan var enligt David begränsad till ca 15 
minuter två gånger i veckan. Frånvaron av idrott och regelbunden motion under uppväxten och 
i skolan gjorde de första månaderna av den obligatoriska militärtjänstgöringen till en närmast 
chockartad upplevelse för David och många av hans kamrater som var dåligt förberedda för de 
fysiska utmaningar de plötsligt ställdes inför.  
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En enligt David viktig anledning till att barn i invandrargrupperingar inte idrottar eller är 
föreningsaktiva i samma utsträckning som barn till etablerade svenskar är att träning och 
idrottande inte faller sig naturligt på samma sätt som i många svenska familjer och inte heller 
ses som ett nöje eller en källa till tillfredsställelse. Detta tar sig understundom uttryck som vad 
David kallar en kulturellt betingad lättja, det anses accepterat och mer attraktivt att ta det lugnt 
och äta lite extra god mat med familj eller vänner på ledig tid än att utöva fysisk aktivitet. Det 
blir för många en fråga om prioriteringar – eftersom det enligt David råder en avsaknad av 
idrottskultur är idrott och fysisk aktivitet av ovannämnda skäl inte lika prioriterat som bland 
många etablerade svenskar. En annan anledning är att idrott i Sverige anses dyrt – för vissa 
familjer ryms inte kostnader för idrott i familjens hushållsekonomi men för andra handlar det 
om återigen om prioriteringar, en avvägning för och emot där avsaknaden av idrottskultur enligt 
David gör att skälen emot ofta vinner en enkel seger. 
 
Johanna är född och uppvuxen i Syrien där hon utbildade sig till lärare. Hon kom som flykting 
till Sverige 2015 och har i Sverige genomgått en snabbspårsutbildning för att få svensk 
lärarbehörighet. I termer som är snarlika förklaringar om folkhälsa beskriver hon vikten av att 
’komma ut ur huset’, att umgås, att besöka och gärna skratta med vänner och familj för att 
kunna må bra. Dom associationerna och värdeorden förknippar hon inte med fysiskt 
ansträngande aktiviteter.  
 
Ilse är född och till största delen uppvuxen i Syrien. Hon kom som flykting till Sverige med 
anledning av inbördeskriget i Syrien och har gått gymnasiet i Sverige. För närvarande studerar 
Ilse på universitetet. Ilse visst inte särskilt mycket om föreningsverksamhet innan hon kom till 
Sverige. Hon berättar att det i Syrien fanns privata klubbar där man kunde motionera eller utöva 
idrott men den allmänna uppfattningen var att det var mycket dyrt att bli medlem och att det 
inte var för alla. 
 
Ilse tror att förhållningssättet till idrott är ganska olika om man jämför svenska och syriska 
familjer i Sverige. Enligt Ilse verkar alla svenska familjer gilla idrott och fysiska aktiviteter. 
Syriska familjer tänker inte alls på samma sätt, fysisk aktivitet har inte samma lika stor plats i 
kulturen. Det är vanligt att killar tycker om att spela fotboll men så mycket mer är det ofta inte 
enligt Ilse. Unga flickor från familjer med traditionella värderingar har det särskilt svårt att få 
förståelse för ett intresse för idrott. 
 
Lucia är född och uppvuxen i Somalias huvudstad Mogadishu. Hon har i Sverige vid ett flertal 
tillfällen varit cirkelledare i studiecirklar som anordnats för medlemmar av den somaliska 
diasporan. Lucia berättar att innan inbördeskriget i Somalia, dvs före 1990, fanns det kunskap 
om att träna och äta hälsosamt. Lucias äldre bror brukar berätta om detta och bekymrat 
konstatera att de som vuxit upp under kriget inte fått möjlighet att lära sig någonting om kost, 
motion och folkhälsa. Han berättar att man innan kriget idrottade i skolan och lärde sig om 
hälsosam kost.  

 
”Idrott anses vara till för om man vill gå ner i vikt. Det fanns faktiskt några klubbar för kvinnor i 
Somalia. På tv visade dom det och intervjuade en kvinna som startat en sportklubb. De frågade 
henne saker som’ är du gift?, ’varför vill du ha en mans kropp’, har du barn’ och ’det är inte din 
grej, du gör en mans jobb’. De flesta tycker så.’ 
Lucia 
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Enligt Filip är konceptet folkhälsa nästintill okänt i Irak, även bland många som faktiskt idrottar, 
och följaktligen i allt väsentligt okänt för många nyanlända familjer. Det måste enligt Filip till 
betydligt bättre och mer omfattande information om idrottens betydelse för folkhälsan för att 
sprida denna kunskap bland nyanlända. 
 
Petter är född och uppvuxen i Eritrea och kom som flykting till Sverige efter en lång flykt via ett 
flertal afrikanska och europeiska länder. Petter beskriver idrott, framförallt fotboll, cykling och 
löpning, som en viktig del av den eritreanska kulturen. Idrotten utövas under informella och 
oorganiserade former. Idrottsklubbar förekommer i mindre utsträckning men ägs och drivs av 
någon som har pengar nog att finansiera verksamheten, ungefär som ett litet företag. De som 
idrottar utanför dessa klubbar kan i något enstaka fall få ekonomiskt stöd till utrustning med 
mera om personen visat sig vara särskilt duktig. Idrott i skolan är inte obligatoriskt men 
förekommer ibland.  
 
Qvintus och Rikard är båda två uppvuxna i Eritrea och kom på liknande sätt som Petter till 
Sverige som flyktingar. De berättar att idrottsutövande är vanligt i Eritrea och en tydlig del av 
landets kultur. Qvintus och Rikard spelade mycket fotboll under uppväxten men aldrig i någon 
organiserad form utan enbart med kompisar. Idrottsföreningar, eller idrottslag, fanns i skolorna 
och var främst avsedda för dess elever.  Utanför skolan fanns högst informella klubbar som 
bildats av ett gäng kompisar. Någon enstaka idrottsman eller -kvinna kan få bidrag eller lön för 
sitt utövande, främst inom cykling och friidrott, men de flesta får bekosta allt själva. Det innebär 
enligt Qvintus att de familjer som inte har råd med idrottsutrustning etc. inte heller uppmuntrar 
sina barn att hålla på med idrott. Qvintus beskriver vidare att det inte är någon skillnad på 
pojkars och flickors idrottande – flickor kan göra allt som pojkar kan. Scouting finns i mindre 
omfattning, främst genom den katolska kyrkan.  
 
Både Petter, Qvintus och Rikard upplever att barnens behov av fritidssysselsättningar tar mycket 
av familjens tid i Sverige. Man skjutsar och lämnar till träningar och tävlingar. I Eritrea sköter 
barnen nästintill allt idrottande själva. Även om idrott är allmänt uppskattat så betraktas barns 
idrottande ungefär på samma sätt som barns lek, dvs en barnens angelägenhet. Petter, Qvintus 
och Rikard upplever de skilda synsätten avseende barns idrottande som en verklig kulturkrock. 
 
Enligt Ilse funkar inte att kommunicera den svenska normen om att idrott är fint, att 
idrottsutövande på fritiden är statusfyllt eller att möjligheten att få hålla på med olika idrotter 
är ett tecken på välstånd. Ilses upplevelse är att syriska familjer hellre äter gott med sina vänner 
och på detta sätt upplever välstånd. 
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Synen på föreningsliv och föreningsengagemang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalle är född och uppvuxen i Afrin i nordvästra Syrien. Han var inte politiskt aktiv i hemlandet 
men engagerade sig i den kurdiska kampen för frihet. Han deltog i demonstrationerna mot den 
syriska regimen under inledningen av den arabiska våren 2011. Då han tvingades fly och söka 
asyl i Sverige studerade han arkitektur och design vid universitetet i sin hemstad.  
 
Enligt Kalle ordnar många syrier i Sverige aktiviteter själva eller inom den egna gruppen, helt 
utanför det svenska föreningslivet. Efter att ha funderat en stund säger Kalle att det är nog så 
som det går till i Syrien – små eller stora grupper av människor samlas mer eller mindre 
spontant, eller organiserar sig mycket mer informellt än i Sverige, för att idrotta eller spela 
musik. Föreningskonceptet enligt den svenska modellen finns inte.  Kalle tillägger att språk och 
musik ofta utövas i s.k. institut, inte i föreningar. Kalle upplever att det på det sätt som beskrivs 
ovan sammantaget faktiskt finns ett större utbud av fritidsaktiviteter i Syrien än i Sverige, 
åtminstone i storstäderna. Han berättar att hans bild delas av många nyanlända som upplever 
livet i Sverige som tråkigt och att det är svårt att se möjligheter här. 
 
Enligt David ägs och drivs de idrottsklubbar som finns i Syrien av staten. Staten finansierar 
verksamheten som tillhandahålles gratis till statstjänstemän och officerare med familjer. 
Idrottsföreningar av svenska modell finns inte i Syrien. Privata idrottsklubbar finns och är ofta 
över femtio år gamla. I dessa klubbar idrottar man utan att lägga sig i hur de styrs och 
organiseras.  Alla tränare och funktionärer är anställda. Det finns också enligt David en syrisk 
motsvarighet till de svenska bostadsrättsföreningarna. De drivs och fungerar i allt väsentligt på 
samma sätt som de svenska. Scoutklubbar finns men de drivs av antingen kristna kyrkor eller 
Baathpartiet. 
 
De enda politiska föreningar som tillåts är det styrande Baathpartiets lokala organisation. Den 
största skillnaden mellan Sverige och Syrien är enligt David att föreningar i Syrien används för 
att kontrollera och begränsa demokratin, inte utveckla och sprida den. För den som upplevt 

Insikter 
Nästintill samtliga (13/15) av de intervjuade beskriver hur konceptet med demokratiskt styrda föreningar var 
okänt för dem innan de kom till Sverige. Samtliga intervjuade personer är flyktingar från totalitära stater där 
föreningslivet många gånger är förbjudet, kontrollerat av staten eller ett instrument för att kontrollera 
invånarna. Enligt de intervjuade var SFI-utbildningen avseende förenings- och idrottsrörelsen i Sverige 
mycket bristfällig och kunskapen därför mycket låg.  En nästan lika stor del av de intervjuade (11/15) saknar 
erfarenhet av och kunskap om begreppet ideellt arbete i den bemärkelse som stora delar av svensk 
föreningsverksamhet bygger på. Okunskapen kring begreppet ideellt arbete beskrivs som en källa till såväl 
oro som friktion och kulturkrockar.  
 
Av materialet framgår att flera intervjupersoner är vana vid att i hemlandet utöva idrott eller musik under 
mer informella former än det sätt som etablerats i den svenska idrottsrörelsen och att detta också sker i 
Sverige. Här finns möjligtvis en blind fläck hos oss etablerade svenskar. Missar vi här en del av 
civilsamhället, dvs de delar som inte är organiserade på det sätt vi är vana vid? Här finns kanske den sorts 
spontanidrott som den svenska diskursen om barn och ungas idrott efterlyser och som många tror håller på 
att gå förlorad i Sverige. Här finns kanske också inspiration till alternativa sätt att organisera idrottsutövning 
och, rimligen, en resurspool av ledare att ösa ur.  
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detta blir steget att söka sig till eller delta i föreningsverksamhet stort och tanken på att 
registrera sig som medlem avlägsen eller rentav otänkbar.  
 
Caesar beskriver att det i Somalia inte finns föreningar av svensk modell. Det finns ett flertal 
idrottsklubbar men de har antingen till syfte att tjäna pengar åt ägaren eller fungera som 
marknadsföring för ägarens andra verksamhet, t.ex. en restaurang. Ägaren bestämmer allt och 
någon demokratisk struktur finns inte. I enstaka fall kan klubben få bidrag från staten men 
bidraget går då direkt till ägaren som använder pengarna enligt eget tycke. Caesar berättar att 
även om det kallas klubbar är det egentligen små företag med oftast en ensam ägare.  
 
I det bostadsområde där Caesar bedriver sin föreningsverksamhet är klanismen enligt Caesar 
tydligt närvarande i vardagen för medlemmarna av den somaliska diasporan. Klanpolitik och 
misstro mot medlemmar av andra klaner än den egna gör det enligt Caesar ibland svårt att 
organisera och driva föreningen enligt de svenska demokratiska föreningstraditionen. 

 
”Ibland har en förälder sagt till barnet att de inte gillar mig eller att de är osams med mig trots 
att jag aldrig haft någon kontakt med föräldrarna överhuvudtaget. Det handlar egentligen om at 
vi tillhör rivaliserande klaner och att de inte vill stötta klubben eftersom den enligt deras synsätt 
kontrolleras av en annan klan. Det händer också ganska ofta att föräldrar kritiserar mina och de 
andra tränarnas beslut om vem som ’får börja på bänken’ under matcher och säger att våra beslut 
beror på att vi tillhör olika klaner.’ 

 Caesar 
 
Syrien är en diktatur och det är enligt Gustav därför både otänkbart och oförenligt med 
systemet att tillåta föreningar eller idrottsklubbar som sköts enligt en västerländsk demokratisk 
modell. Han berättar att det därför såvitt han vet inte finns idrottsklubbar eller föreningar av 
svensk modell i Syrien.  Den syriska staten tillhandahåller idrottsanläggningar med t.ex. 
simbassänger, fotbollsplaner och idrottshallar för statsanställda, främst anställda inom polisen 
och militären. Dessa anläggningar är enbart tillgängliga för dess medlemmar, dvs statsanställda 
eller de som har råd att betala den mycket höga medlemsavgiften. De fåtal idrottsklubbar som 
finns utanför detta system ägs av en eller flera personer som av olika skäl har möjlighet och 
intresse av att finansiera och driva en idrottsverksamhet, oftast är det fotbollsklubbar.  
 
Gustav berättar att han på SFI fick lära sig massor om sopsortering och recycling men nästan 
ingenting om hur demokratin och det svenska systemet egentligen fungerade. 

 
”För oss som kommer från en korrupt kultur var det svårt att förstå systemet, tjänstemännen och 
förvaltningen. När vissa av oss fick sina uppehållstillstånd tidigare än andra tog vi för givet att 
de mutat Migrationsverket och att vi måste göra detsamma.’ 
Gustav 
 

Helge är av palestinsk börd och var innan flykten till Sverige bosatt i Syrien. Helge har en 
juristexamen och arbetade i Syrien som advokat. Under tiden i Syrien var Helge politiskt aktiv 
och engagerad i ett flertal projekt. I Sverige är Helge en av grundarna till en förening som bl.a. 
syftar till att hjälpa nyanlända att lättare komma in i det svenska samhället.  
 
Helge återkommer flera gånger under intervjuerna till problemet med finansiering av bland 
annat den förening han varit med om att grunda. Enligt Helge är finansieringen ett stort 
problem för många invandrarföreningar och gör det svårt att planera verksamheten långsiktigt. 
Helges förening blev strax innan den första intervjun tvungen att säga upp föreningens lokal. 
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Fram till dess arbetade Helge mer eller mindre heltid med föreningen och dess verksamhet. 
Helge beskriver engagerat att det främsta syftet med föreningen var att se till att ungdomar 
hade något vettigt att göra och att de inte hamnade i kriminalitet eller missbruk. Han beskriver 
besviket att varken han eller föreningen fick stöd av kommunen. Då vi pratar vidare 
framkommer att Helges största källa till besvikelse är att kommunen inte ville anställa honom 
eller på annat sätt ge honom ersättning för arbetet i föreningen. Att Helge enligt egen utsago 
arbetade heltid med föreningen berodde rimligen till stor utsträckning på att han var arbetslös 
men förmodligen till stor del även på skillnaden i traditioner.  
 
I många av de länder som informanterna kommer ifrån är idrotts-och föreningsarbete många 
gånger inte något man gör på fritiden utan en heltidssysselsättning där lön eller någon slags 
ersättning utgår. Här är det lätt, och det har vi själva gjort oss skyldiga till några gånger, att dra 
förhastade slutsatser och misstänka att personer i Helges situation vill tjäna pengar på 
föreningsverksamheten, att de är näriga på ett sätt som skär sig mot den svenska 
föreningstraditionens fundament, det ideella engagemanget.  I någon mån kan kanske 
förklaringen vara att personer i Helges situation helt enkelt har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden och att en möjlighet att försörja sig med hjälp av föreningen framstår som 
attraktiv men sannolikt finns en stor del av förklaringen i kulturkrocken med den svenska 
föreningstraditionen. Nästintill samtliga respondenter beskriver att idrotts- och andra typer av 
klubbar finns i deras hemländer men att de ur ett svenskt perspektiv närmast drivs som företag 
med en ägare, eller i vart fall chef, och ersättningar till de som arbetar för klubben. Ett förslag 
om föreningsverksamhet som lämnas in till en svensk kommun och vars budget innehåller 
ersättningar till dess funktionärer eller som kombineras med en förfrågan om huruvida en eller 
flera funktionärer skulle kunna anställas av kommunen skär sig med såväl svensk tradition som 
regler för bidrag men är det normala i många av de länder respondenterna kommer ifrån. 

 
”Det är alltid någon som tjänar pengar på en klubb, anser många. För så fungerar det i våra 
hemländer. Därför är det så svårt att förstå begreppet ideellt arbete.’ 
Helge 
 

Många nyanlända är enligt Helge rädda för att engagera sig i föreningar eftersom de i totalitära 
stater ofta är ett verktyg för att registrera medlemmarnas åsikter. Helge berättade att hans och 
andras föreningar vid några tillfällen blivit ifrågasatta av bidragsgivare som t.ex. ABF. 
Föreningen rapporterade det korrekta antalet medlemmar men när ABF bad om namn på 
samtliga medlemmar drog sig folk ur då de var rädda för att registreras. Eftersom det då 
uppstod en kraftig diskrepans mellan den rapporterade antalet medlemmar och namnlistan 
krävde ABF tillbaka delar av det bidrag som betalats ut. Helge har fått ta emot många samtal 
från människor som varit livrädda för att bli registrerade i en förenings medlemsregister. 
 
Enligt David är ideellt arbete på det sätt som många föreningar är uppbyggda kring en nästintill 
okänd företeelse i Syrien. En av de främsta anledningarna är att en stor del av befolkningen är 
fattiga och har varken tid eller ork för annat än arbete.  

 
”Man måste förstå bakgrunden för att förstå hur det blir såhär. Du och jag, här och nu i den här 
lägenheten, tänker inte på hur vi ska kunna värma upp vårt hus… det är bara varmt helt enkelt. 
De flesta som bor i Syrien måste jobba hårt för att kunna ha värme i huset och vatten i kranen. 
Säkert sjuttiofem procent orkar inte ens tänka på idrott eller andra fritidsaktiviteter efter att alla 
sysslor är gjorda. I Sverige är utmaningarna helt annorlunda men fortfarande så stora för den 
som är ny här att man inte orkar tänka på idrottande eller andra fritidssysselsättningar… även 
här orkar säkert sjuttiofem procent inte tänka på idrott. Vi har fullt upp med att lära oss språket 



 16 

och bygga upp ett nytt liv. Då blir det extra svårt att förstå varför man skall jobba gratis i 
föreningarna.” 
David 

 
Petter berättar att eftersom Eritrea är en diktatur är föreningar av demokratisk modell inte 
tillåtna.  
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Idrott upplevs som eller är dyrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tror att det då det gäller idrottens kostnader så finns det en del blinda fläckar hos oss 
etablerade Arbogabor och föreningsaktiva; den gängse uppfattningen är att idrott i Sverige 
egentligen inte är dyrt, att den är tillgänglig för alla eller att det är en såpass accepterad 
kostnad att den hamnar bland de utgiftsposter i hushållet som vi ser som obligatoriska, dvs. 
något vi inte sparar på. Om vi istället intar motpartens perspektiv där man är sprungen ur ett 
sammanhang där idrott är någonting gratis, och inte heller kulturellt obligatoriskt som i Sverige, 
blir ekvationen och prioriteringarna helt annorlunda. 
 
Caesar berättar att i Somalia tillhandahåller idrottsklubbens ägare all utrustning och alla kläder 
som behövs. Den aktive behöver inte betala någon medlemsavgift utan bara delta i träningar 
och tävlingar eller matcher. Idrottsutövande i en klubb är alltid gratis för spelarna men det finns 
i gengäld ingen hjälp att få från klubben om en spelare skulle skada sig. Inte ens på elitnivå 
finns det någon större möjlighet för idrottsutövare att få ersättning eller lön. Eventuella 
prispengar etc. går enligt Caesar till ägaren eller möjligtvis till tränaren. Eftersom det inte går 
att tjäna pengar på idrotten anses idrottsutövande vara någonting som konkurrerar med andra 
och viktigare uppgifter i tillvaron, t.ex. studier eller att bidra till familjens försörjning. Att idrott 
då dessutom skall kosta pengar skapar en rejäl kulturkrock. 

 
”Det enda som har fungerat i vår förening är att ta ut en liten, liten medlemsavgift varje månad 
– tio eller tjugo kronor – som barnen kan betala själva, med egna fickpengar. Att ta ut en 
årsavgift på några hundra kronor – som föräldrarna måste betala – är helt otänkbart. Det händer 
ofta att ungdomarna säger: Jag betalar, be inte mina föräldrar!” 
Filip 

 
Enligt Gustav är ekonomin en viktig faktor som det inte pratas så mycket om. Många nyanlända 
familjer har helt enkelt inte råd med utrustning, medlemsavgifter eller bensin för att kunna 
skjutsa till tävlingar eller bortamatcher. 
 
Enligt Filip har invandrarfamiljer många gånger en stor och fast utgiftspost som många svenska 
familjer inte har, nämligen ekonomiskt bistånd till släktingar i hemlandet. Den ekonomiska 
aspekten får därför inte underskattas.  Är man dessutom uppvuxen i en kontext där idrott 
och/eller föreningsengagemang inte är det naturliga upplevs idrott många gånger som dyrt 
och/eller placeras långt ner på prioriteringsskalan.   
 

Insikter 
Drygt hälften av de intervjuade (9/15) beskriver hur kostnader för idrottsutövande många gånger är ett 
hinder för vuxnas och barns idrottsutövande. Det handlar i lika stor utsträckning om att inte ha råd, att helt 
enkelt inte ha tillräckligt med pengar, som att idrottsutövande anses för dyrt i förhållande till utgifter som 
prioriteras högre.  
 
Av de intervjuades berättelser (2/15) framgår att idrott, i synnerhet organiserad idrott på avancerad nivå, 
innebär ersättningar eller är helt gratis i några av deras hemländer kan rimligtvis bidra till kulturkrockar. 
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I litteraturen beskrivs hur diasporagruppers ekonomiska bidrag till släktingar i hemlandet 
många gånger kommit att bli mer eller mindre permanent sätt för dessa att överleva 
ekonomiskt8.   

 
”Allt kostar i Sverige. I många länder är idrotten gratis!” 
Filip 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Zoppi, Marcus, Horizons of security-State and extended family: the Somali safety net in Scandinavia, Roskilde university, 2017, s 33 
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Tid och ork 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Många av de problem som intervjupersonerna beskriver framstår vid en första anblick som 
tämligen överkomliga för oss som vuxit upp i Sverige men för någon som inte gjort det blir det 
mesta annorlunda, ett till synes litet hinder förefaller ofta haft stor inverkan. Då vi bearbetade 
materialet återkom vi motvilligt men regelbundet till krigsteoretikern Carl von Clausewitz 
resonemang om friktioner, dvs. ’I krig allt enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårigheterna 
hopar sig och åstadkommer friktioner, som ingen riktigt kan föreställa sig som inte upplevt kriget’ 9.  
Måhända kan vi byta ut begreppet krig i Clausewitz resonemang mot de samlade åtgärderna 
och mödan som krävs för att bygga upp ett nytt liv i ett nytt land, något som de allra flesta av 
oss etablerade svenskar aldrig har upplevt. Clausewitz definierar friktioner som den samlade 
effekten av tillfälligheter, kaos, olyckor, missförstånd och andra oförutsägbara faktorer som 
förekommer i krig och som skapar svårigheter. En stor mängd svårigheter som var och en för sig 
rimligen inte är oöverkomliga, i teorin rentav enkla att åtgärda, ackumuleras och skapar en 
friktion i det dagliga livet som man svårligen förstår eller ens kan föreställa sig om man inte 
upplevt samma situation.  
 
Nästintill samtliga intervjupersoner beskriver de första åren i Sverige på ett liknande sätt. Man 
vet och förstår många gånger de stora dragen i det man bör göra men i den okända, svåra och 
utmattande ’terräng’ man rör sig i snubblar man ideligen över tuvor och fastnar i snår. Den 
ackumulerade friktionen i tillvaron gör vardagen både svår och utmattande. Kvar finns ingen 
ork, ingen energi och till slut heller ingen vilja att engagera sig i förenings- eller 
idrottsaktiviteter. ’Det är alltså friktionen som gör det skenbart lätta så svårt’, sammanfattar von 
Clausewitz resonemanget. Det som för den etablerade Arbogabon är lättillgängligt blir för den 
vars tillvaro präglas av friktioner svårt, ansträngande och följaktligen otillgängligt.  
 
Gustav berättar att det för många är mycket svårt och väldigt ansträngande att lära sig allt nytt i 
Sverige, att bygga upp en helt ny tillvaro. På grund alla småsaker man inte förstår eller känner 
till och som bromsar många processer blir även det till synes enkla svårt och medför en stor 
kognitiv ansträngning. Det blir enligt Gustav varken tid eller ork över till någonting annat. 
Gustav pratar om Maslows behovshierarki och beskriver en ganska lång och svår process för att 
kunna tillgodose det som Maslow kallade de mest basala behoven, trygghetsbehoven. Är dessa 

 
9 Von Clausewitz, Carl(2002), Om kriget, Stockholm, Bonniers Fakta Bokförlag AB, s79 

Insikter 
Många (11/15) av de intervjuade återkommer flera gånger till att tid och ork är en tydligt hämmande faktor 
då det gäller den egna eller barns idrottsutövande. De beskriver hur det för många är mycket svårt och 
väldigt ansträngande att bygga upp en helt ny tillvaro i ett nytt land. 
 
Bättre än vi själva kunnat göra formulerade respondenten David en av de viktigaste insikterna vi gjort under 
undersökningen. Enligt David kan, och bör, en indelning avseende vem som är priviligierad och mindre 
priviligierade i Sverige göras utifrån fler faktorer än ekonomi och utbildning. Tid, ork och energi, dvs. i 
praktiken möjlighet att delta i idrott eller föreningsliv, är en annan lika viktig faktor. Det finns enligt David 
en stor grupp invånare i Sverige som på grund av sin livssituation måste anses vara underprivilegierade 
avseende tid, ork och energi. Det finns efter all ansträngning under dagens arbete ingen ork kvar för att 
idrotta, motionera eller engagera sig i egen eller sina barns föreningsaktivitet. Svårigheterna och 
ansträngningen i samband med att bygga upp en ny tillvaro som nyanländ i Sverige är enligt David sannolikt 
kraftigt underskattad av svenska myndigheter och samhälle.  
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inte tillgodosedda finns ingen motivation, eller ork för den delen, att försöka uppnå 
självhävdelse eller självförverkligande i form av t.ex. idrott, en studiecirkel eller ett politiskt 
engagemang. 

 
”Det tar tre till fyra år att komma igång i Sverige. Under den tiden har man väldigt lite att leva 
på och väldigt lite ork till annat än det allra nödvändigaste. Barnen går i skolan, kommer hem 
en dag och säger att de vill spela innebandy. Man vet inte vad innebandy är, har inga pengar att 
köpa en innebandyklubba för och förstår inte hur man gör för att bli medlem. Då är det lätt att 
strunta i alltihop. 
Gustav 

 
Petter vet att föreningar, framförallt idrottsföreningar, finns överallt i Sverige, bland annat har 
han hört det av ABF under SFI-utbildningen, men han har inte varit med i någon. Han har lagt 
all sin tid på att utbilda sig och skaffa ett jobb.  

 
””Jag kämpade med livet, jag hade inte tid för sånt som att vara med i en förening eller hålla på 
med idrott.’ 
Petter 
 

Kalle berättar att han då han tänker efter inte vet någonting om svenskt föreningsliv och hur 
föreningar fungerar i Sverige. Han har inte haft tid att söka efter information eller engagera sig 
eftersom han jobbade så hårt för att etablera sig under de första åren i Sverige.  
 
Många nyanlända familjer från Irak har enligt Filip svårt att hinna lämna och hämta sina barn på 
träningar. Många gånger är pappan den ende med körkort men också den som jobbar och har 
därför mycket små möjligheter att sköta logistiken. Mamman är oftare hemmafru med ansvar för 
flera barn men saknar många gånger körkort. Logistiken kring träningar blir därför ofta ett stort 
problem.  
 
Qvintus och Rikard spelade en kort tid fotboll med en Arbogaklubb men slutade då de upplevde 
att de inte hade tid eller ork att fortsätta. De berättar hur det ä svårt att hinna med och finna 
energi till idrott när det är så mycket annat som kräver tid, fokus och energi – att hitta ett 
arbete och lära sig svenska. 
 
Gustav har svårt att vänja sig vid trögheten i det svenska samhället och hos myndigheter. 
Trögheten och väntan tar mycket energi och ork under de första åren 

 
”När man först kommer har man så mycket energi. Nu jävlar ska jag lära mig svenska och att bli 
svensk! Men alla sa bara vänta, vänta, vänta, vänta…  När jag frågade hur jag bäst ska anstränga 
mig för att komma in i samhället sa de till mig att vänta…” 
Gustav 
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Svårt att veta, svårt att hitta, svårt att förstå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi bör i detta sammanhang, som i så många andra, hålla i minnet hur extrem den svenska 
kulturen kan uppfattas av någon som inte är uppvuxen här.  I den s.k. GAL-TAN skalan placeras 
Sverige återkommande lika långt ut i ena änden av skalan som Yemen och Ghana placeras i den 
motsatta änden, länder som ofta beskrivs som extrema i den svenska diskursen. Om vi vill 
förklara hur Sverige fungerar måste vi i större utsträckning göra det utifrån vetskap om hur 
annorlunda, rentav extremt, Sverige faktiskt är och ter sig för vissa diasporagrupper. En generell 
och återkommande fråga vi stötte på under intervjuerna handlade om att i mötet med Sverige 
och det svenska samhället börja med och förstå det väsentliga, att skapa förutsättningar för att 
förstå spelplanen samt kunna tolka dess regler och missuppfattningar.  
 
En enligt Helge mycket viktig aspekt av problematiken är att Sverige är så sekulariserat. För 
många av oss som är uppvuxna i Sverige uppfattas sekulärismen främst som ett sätt för 
samhället att förhålla sig neutralt. Det är enligt Helge emellertid många gånger svårt för en 
nyanländ att förstå det sekulära samhället, exempelvis uppfattas det sekulära ofta som något 
som är fientligt mot Islam. Att förklara sekulärismen för nyanlända är därför enligt Helge 
avgörande och samtidigt nyckeln till framgång. 

 
”På SFI läste vi ibland svensk lyrik men vad är det för vits med det? Det hade varit mycket 
bättre att läsa texter om samhället, t.ex. om föreningar...” 
David 
 
 

Språket är enligt David en barriär som avhåller många från att ta kontakt med idrottsklubbar 
eller andra föreningar. Det är svårt att förstå, göra sig förstådd och många är rädda att göra fel. 
Språkförbistringar gör det också svårt att ta reda på eller förstå vitsen med ideellt, oavlönat 
arbete i en förening. För den som är välutbildad går det enligt David förhållandevis lätt att lära 
sig det svenska systemet men för den som aldrig fått möjlighet att utbilda sig är det mycket 
svårt. Det finns enligt David därför många invandrare som efter flera år i Sverige inte förstår 
mer om det svenska samhället än när bidrag och försörjningsstöd kommer. David har funderat 

Insikter 
Nästintill samtliga intervjupersoner beskriver svårigheter att prata och förstå svenska (14/15) samt 
svårigheter att förstå det svenska samhällssystemet och kulturen (13/15) som de viktigaste skälen till att så 
få idrottar och engageras sig i föreningar.  
 
Intervjupersonerna beskriver digitaliseringen av många samhällstjänster som en försvårande faktor. Det är 
paradoxalt och stick i stäv med samhällets syfte och tro att det ökar tillgängligheten.  
 
En annan ständigt återkommande faktor är enligt intervjupersonerna svårigheter att förstå de svenska 
sociala koderna. Upplevelsen av att inte förstå dessa koder beskrivs som en tydligt avhållande faktor då det 
gäller viljan att ta kontakt med idrottsklubbar och föreningar. 
 
En liten grupp (3/15) berättade explicit om upplevelsen av att ha diskriminerats eller utsatts för kränkande 
särbehandling i kontakten med myndigheter eller idrotts- och föreningsrörelsen i Sverige. Vår uppfattning är 
att liknande berättelser rimligen sprids och diskuteras i flera diasporagrupper och att de kan vara en 
avhållande faktor då det gäller viljan att ta kontakt med svenska föreningar.    
 
 
 



 22 

över anledningen till detta och hävdar att ett av de främsta skälen är att 
samhällsundervisningen under SFI eller Migrationsverkets lektioner är så pass bristfällig. David 
upplevde att han inte fick någon begriplig information om den svenska föreningskulturen, eller 
för den delen praktiskt användbar samhällsinformation, under SFI-undervisningen.  

 
”Det handlar om kunskap. Du kör inte bil på arabiska eller svenska, du kör bil med hjälp av din 
kunskap om bilkörning. Kunskap är språklös. Om jag förstår kunskapen ordentligt är det lättare 
att därefter lära sig det på svenska… inte tvärt om.” 
Helge 

 
Helge har en liknande förklaring och enligt honom beror problemen på okunskap. Även han 
beskriver utbildningen på SFI som bristfällig då det gäller hur det svenska samhället, t.ex. 
föreningstraditionen, fungerar och sköts. Enligt Helge måste nyanlända få kunskap om det 
svenska samhället på sitt eget språk innan, eller i vart fall parallellt med att, hen lär sig svenska.  
 
Enligt Filips erfarenheter är många föräldrar rädda för att barnen skall skada sig under träningar 
och för att språket skall vara ett problem i kontakten med tränare och ledare. Ett annat problem 
som enligt Filip oroar många nyanlända föräldrar är att de upplever träningstiderna som alltför 
sent på kvällen – det upplevs som osäkert och i en del fall som opassande. 

 
”Hur ska jag veta vilka klubbar som finns? Jag kan ju inte språket! Folk kan ju inte läsa brev från 
myndigheter, hur skulle de kunna hitta en klubb eller en förening på internet?” 
Gustav 
 

Det som är självklart för någon som växt upp i Sverige kan vara helt obegripligt för någon som 
är nyanländ. Gustav tar som exempel när innebandylagets spelare skall sälja chokladbollar för 
att tjäna ihop till lagets aktiviteter. Utan information som förmedlas på ett sätt som föräldrarna 
förstår blir det hela helt obegripligt och inte sällan en smula skrämmande. Många väljer enligt 
Gustav därför att helt ducka för denna typ av aktiviteter och för vissa är det så pass obehagligt 
att hellre slutar i klubben.  
 
Flera respondenter beskriver hur svårt det kan vara att söka på internet eller på kommunens 
hemsida efter information om föreningar och idrottsklubbar. Många försöker därför inte ens. 
Enligt Adam är i stort sett all kommunikation och korrespondens med myndigheter elektronisk, 
något som gjort tillvaron svårare för många nyanlända trots att syftet förmodligen är det 
motsatta – att underlätta. Svårigheter med att sköta elektronisk kommunikation med 
myndigheter leder enligt Adam alltför ofta till missade deadlines och missade kompletteringar 
av ansökningar etc. Samma sak gäller enligt Adam kontakter med idrottsklubbar och andra 
föreningar. För den som inte har datorvana och, framförallt, inte behärskar svenska, är 
information och anmälningsformulär på klubbar och föreningars hemsidor svårbegripliga och 
upplevs otillgängliga.  

 
”Om dom här tjejerna, till exempel, inte vet exakt var de ska gå eller vad som kommer hända så 
kan dom ju inte berätta det för sina föräldrar. ´ … Och ingen skulle ju gå själv.’   
Ilse 
 
 

Att tröskeln är hög för att testa en ny aktivitet, särskilt om man inte har med sig en kompis eller 
ett gäng, det beskriver både Ilse, som själv är ung, och Martina. Martina menar att det är närapå 
en förutsättning att man får en personlig och aktiv inbjudan, särskilt när man inte vet riktigt vart 
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man ska gå, hur det kommer se ut och vilka andra som kommer vara där. Och vice-versa kan 
upplevd likgiltighet eller långa tidsförhållanden från ansökan till aktivitet upplevas som avogt. 
Martina berättar om initiativ från hennes vänner från hemlandet som försökt gå med i en 
förening eller starta upp ett samarbete med en lokal klubb i området Köping-Arboga-Kungsör 
men möttes av ointresse och inga svar. Oavsett om den administrativa trögheten och ledtiderna 
från klubben och kommunen i fråga hade att göra med ovilja eller att det är långt mellan möten 
där dylika beslut fattas så är det utmattande och upplevs vara aktivt avvisande. Det blir också 
svårt att förstå, att å ena sidan uppmuntras engagera sig och sedan inte få svar, så länge 
förståelsen för systemet, vad som sker och koder inte är kända. 
 
Enligt Petter måste svensk föreningstradition och -systemet förklaras bättre för nyanlända. 
Under intervjuerna bad han oss flera gånger komma till eritreanska föreningen för att förklara 
och informera. Svårigheter att förstå systemet och kulturen bidrar till en låg vilja, men även 
förmåga, att engagera sig i föreningar. Om man inte riktigt förstår känner man sig enligt Petter 
konstig och avvikande. 

 
”I Sverige betyder respekt för sina grannar att inte störa… att lämna dem fred. I Eritrea är 
respekt att ta kontakt… att visa intresse och prata!’ 
Sixten 
 
 

Ett stort hinder är enligt Petter också den upplevda kulturkrocken. Han och flera av hans 
kamrater och landsmän upplever att det är rent generellt är svårt att få kontakt med etablerade 
svenskar. Utifrån den eritreanska konvenansen framstår svenskar i allmänhet som osociala. 
Petter och många av hans vänner tycker efter flera år i Sverige att det är svårt att förstå de 
sociala koderna i umgänget med etablerade svenskar. Även Sixten upplever en kulturkrock i 
umgänget med etablerade svenskar.  Sixten är född och uppvuxen i Eritrea och kom till Sverige 
som flykting via Italien. Han beskriver hur det var lättare att få kontakt med italienare än med 
svenskar. Att skapa kontakter är enligt Sixten avgörande då man skall etablera sig i ett nytt land 
men mycket svårare att göra i verkligheten än i teorin. Enligt Sixten uppstår det ideligen 
kulturkrockar som ofta avskräcker från att försöka igen.  

 
”Svenskar tar sällan första kontakten men när de väl tar kontakt slutar de aldrig prata.” 
Kalle 
 
 

Kalle beskriver situationen på liknande sätt men tillägger att den stora kulturkrocken kanske 
inte sker mellan människor från Syrien och Sverige utan mellan människor från storstad och 
landsbygd. Många etablerade svenskar tenderar att underskatta hur stora städer som Bagdad, 
Teheran och Damaskus egentligen är och hur det i många av de länder vars invånare flytt till 
Sverige finns en pågående diskurs om landsbygd kontra storstad som är snarlik den i Sverige. 

 
”Du har skägg och jag har skägg. Ditt svenska skägg betyder ingenting men mitt skägg betyder 
alltid något för någon. Det gör att folk tar för givet att jag är hård muslim eller kanske islamist 
och det får betydelse för hur de ser på mig. Trots att man försöker göra allting rätt, lär sig språket 
och skaffar jobb och allt sånt så kastats man tillbaka till ruta ett, där man inte förstår någonting 
eller inte känner sig hemma, när man möter omvärldens eller idrottsklubbarnas reaktioner på 
ens skägg eller på att ens tonårsdotter vill bära hijab eller ha på sig långärmade tröjor eller 
långa byxor på träningen.” 
Gustav 
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Understundom upplevs kulturkrockar som mer än bara missförstånd. Gustav har svårt att inte 
visa viss bitterhet över hur han anser sig och andra vara behandlade av det svenska samhället 
och många svenskar. Enligt Gustav är tilliten till och förståelsen för det svenska samhällets 
värderingar och dess oskrivna regler mycket skör under de första åren. Även till synes små 
motgångar kan få stora konsekvenser. Han upplever att tjänstemän vid Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Skatteverket i allmänhet har mycket liten förståelse för den verklighet 
som råder i de sökandes liv.  
 
Helge upplever att nyanlända och barn till nyanlända inte behandlas på samma sätt och således 
inte ges samma chanser som svenskar och barn till svenskar. Helge tror inte det sker medvetet 
men nämner som exempel en flicka från Irak som är mycket duktig på sin idrott men som inte 
uppmärksammats alls. Ett annat exempel är flickans pappa som i hemlandet var 
landslagstränare i en annan idrott men som i Sverige inte fått någon respons från det aktuella 
idrottsförbundet.  
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Idéer om förbättring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilse liksom Gustav berättar att många nyanlända läser direktreklamen som lämnas i brevlådan 
för att leta efter rabatter och erbjudanden. Betydligt mer samhällsinformation, t.ex. information 
om föreningar och klubbar, skulle alltså läsas om den spreds som direktreklam, i synnerhet om 
den var utformad med bilder och logotyper som väcker nyfikenhet. 
 
De första kontakterna med Sverige för en nyanländ sker genom Migrationsverket. Den andra 
genom Arbetsförmedlingen.  Eftersom Arbetsförmedlingen enligt Gustav ’styr’ människors hela 
tillvaro under den första tiden i Sverige skulle Arbetsförmedlingen kunna användas för att 
sprida information om idrottande, föreningsliv och fritidsaktiviteter till barnen. Det skulle enligt 
Gustav kunna ske på Arbetsförmedlingens hemsida där man loggar in för att göra den s.k. 
månadsrapporteringen.  
 
David upplever att många som kommer till Sverige har en generellt sett låg utbildningsnivå och 
att Sverige är det första utvecklade landet de befinner sig i. Det behövs enligt David någon 
slags bro mellan dem och det svenska samhället. På lång sikt tror David att barnen kan vara 
denna bro. Barnen kan nås via skolan och de kan därefter förklara för föräldrarna. 
 
Något som Adam tror på är att kombinera läxhjälp med idrott! Ilse menar att skolan är 
inkörsporten till idrott och förståelse för begreppet folkhälsa. 
 

Insikter 
-Såväl samhället som företrädare för föreningsrörelsen kan bättre verka för att inhämta och beakta 
motpartens perspektiv, dvs hur skilda perspektiv på idrott, idrottens betydelse för hälsan, föreningsliv samt 
negativa inverkansfaktorer som tid och ork eller svårigheter att förstå det svenska samhällsystemet eller de 
sociala koderna påverkar ork och vilja för idrott och föreningsengagemang. 
 
-Såväl samhällets företrädare som föreningsrörelsen måste inse vikten av en långsiktig och uthållig strategi 
utan att för den skull blanda ihop begreppet långsiktigt med långsam. Ett sätt är att rikta insatser mot 
nyanlända barn eller barn till nyanlända. Barnen kan långsiktigt nås via skolan och därefter utöva påverkan 
på sina föräldrar. 
 
-Såväl samhällets företrädare som föreningsrörelsen kan bättre utnyttja nyanlända som ambassadörer för att 
nå de individer och grupper som står längst från ett aktivt deltagande i idrott och föreningsliv. Här krävs 
rimligtvis ett aktivt uppsökande och rekrytering. Arrangemangen kring t.ex. dusch och information om det 
förekommer kroppskontakt behöver diskuteras och eventuellt ändras. 
 
-De ekonomiska aspekterna får inte underskattas. Ju mer de ekonomiska hindren – reella eller befarade - kan 
undanröjas desto fler har möjlighet att delta. 
 
-En ökad samverkan med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen i syfte att integrera och ge utrymme för 
idrott och föreningsengagemang i de nyanländas etablering. 
 
-En mer anpassad information, t.ex. uppsökande verksamhet och samarbete med diasporagrupper samt icke-
digitala utskick. 
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David anser att Sverige dessutom bättre borde utnyttja de nyanlända som har högre utbildning 
eller de som kommit längre i etableringen för att utbilda de som har svårare att förstå det nya 
systemet. Här anser han att det finns stora och outnyttjade resurser.  
 
Utbildning i förenings- eller samhällskunskap måste enligt David vara rolig och spännande för 
att attrahera deltagare ur rätt målgrupp. Deltagarna måste vilja komma och lära sig. David har 
därför följande förslag. 

- Utbildningen måste ha en lärare som talar deltagarnas språk 
- Lektionerna måste vara korta och upplevas som stimulerande och kul 
- Om utbildningen godkänts som aktivitet av Arbetsförmedlingen eller SFI kommer 

incitamentet att delta att öka betydligt. Anledningen till detta är enligt David bl.a. att 
tillvaron för en nyanländ är tämligen fulltecknad av aktiviteter som är obligatoriska 
enligt AF och SFI. 

 
Ett sätt att lösa problemen är enligt Filip att utbilda fler tränare och ledare ur 
diasporagrupperna samt att använda mer riktad och anpassad information till föräldrarna. Enligt 
Filip kan skolan bättre förbereda och underlätta för idrotts- och föreningsaktivitet. Man kan 
ordna ’prova-på-aktiviteter’ och föreningarna kan samarbeta närmare med idrottslärarna. 
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Slutsatser 
 
Våra och andras erfarenheter av humanitärt arbete i kontexter där det finns två eller flera 
intressegrupper med olika synsätt eller önskemål visar att metodik som inte tar hänsyn till 
motparternas perspektiv medför en påtaglig risk för att motparten ’konstrueras’ under den 
många gånger schabloniserade processen för riskbedömningar och kartläggning av inblandade 
aktörer. Följden blir en inskränkning i handlingsutrymmet för den som skall utöva verksamhet i 
en komplex miljö. Tillgängligheten till information och förutsättningarna till interaktion 
begränsas och en ofta förbisedd men nog så allvarlig konsekvens är att även motpartens 
tolkningsutrymme begränsas. När båda parters möjlighet att tolka och förstå varandra 
begränsas så minskar förutsättningarna för ömsesidig tillit.  
 
I forskning om demokrati, medborgardialoger och -inflytande framhålls vikten av aktivt 
uppsökande verksamhet för att finna och engagera de som av olika anledningar står utanför den 
demokratiska processen eller lever i någon form av utanförskap. Enligt vår erfarenhet finns ofta 
okända och därmed outnyttjade krafter bland de strukturer eller individer som inte etablerat sig 
i eller ens är kända av civilsamhället. I dessa strukturer finns perspektiv av avgörande betydelse 
för problemanalys, utformning och implementering av åtgärder. En mycket viktig del i projekt 
Brottarkoll var därför att finna de informella, och många gånger okända, men verkligt 
betydelsefulla källorna till information om motpartens perspektiv på den svenska 
idrottsrörelsen och föreningstraditionen.  
 
Den viktigaste slutsatsen är att vi, eftersom vi saknar denna kunskap, sannolikt underskattar 
såväl de negativa som de positiva påverkansfaktorerna då det gäller nyanländas idrottande och 
föreningsengagemang.  
 
Vi bör, i enlighet med vad vi beskrivit tidigare, hålla i minnet hur extrem den svenska kulturen 
faktiskt kan uppfattas av någon som inte är uppvuxen här. Vi vill inte att detta skall tolkas som 
ett utslag av kulturrelativism, men om vi vill få effekt i arbetet med att öka nyanländas 
idrottande och föreningsengagemang måste vi idka ett icke oansenligt mått av reflexivitet. Om 
vi vill förklara hur Sverige fungerar måste vi alltså i större utsträckning göra det utifrån vetskap 
om hur annorlunda, rentav extremt, Sverige faktiskt är och, framförallt, uppfattas av vissa 
diasporagrupper.  
 
Risken är annars att vi regelmässigt underskattar effekten av den kulturkrock som många 
gånger uppstår mellan exempelvis olika syner på idrottens positiva effekter och på 
föreningsengagemang, t.ex. förväntningar på ideellt arbete. Här förefaller det finnas en tydlig 
negativ påverkansfaktor, men en som också borde vara förhållandevis lätt att åtgärda.  
 
Vi vågar även påstå att vi etablerade Arbogabor gravt underskattar svårigheterna och 
ansträngningen i samband med att bygga upp en ny tillvaro som nyanländ i Sverige. I 
kombination med språksvårigheter och svårigheter att förstå de sociala koderna förefaller det 
här finnas en kumulativ effekt som för många utgör en starkt negativ påverkansfaktor.   
 
Det finns i materialet också tecken på förekomsten av positiva påverkansfaktorer och en vilande 
potential – beskrivningar av spontana och alternativa sätt att samlas för att tillsammans 
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bedriva idrott eller spela musik samt bland många en tydlig vilja att lära känna den svenska 
föreningstraditionen och bli en del av densamma.  
 
Det finns med ledning av vad som framkommit i denna rapport ett flertal åtgärder som skulle 
kunna vidtas i syfte att på ett bättre sätt nå fram till de grupper som idag står utanför 
föreningstraditionen eller organiserad idrott - konkreta åtgärder som beskrivs ovan och som kan 
vidtas av såväl myndigheter som föreningslivet. Projekt Brottarkoll handlar emellertid inte bara 
om att bereda fler barn, unga och vuxna möjlighet att idrotta utan i förlängningen om att skapa 
delaktighet och deltagande i det demokratiska systemet - att främja ett överbryggande socialt 
kapital hos de grupper som står utanför eller riskerar att stå utanför systemet. Frågan om 
idrottande och föreningsengagemang kan och bör därför också betraktas som en 
demokratifråga. Vi vill därför förorda att det även genomförs en serie medborgardialoger, t.ex. 
enligt den modell som utarbetats av SKR. Syftet bör vara att ytterligare kartlägga motpartens 
perspektiv samt att initiera en medskapande process som involverar de strukturer eller individer 
som inte etablerat sig i eller ens är kända av civilsamhället. Här finns verklig kraft att förändra 
spelplanen. 
 
 
// 
Augusti 2022,  
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