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Det är tydligt att integrationsprojekt kan se ut på många sätt. 
Anpassat efter stadens möjligheter, bollens storlek och organisationens 
vilja. Inspiration till integration kan du verkligen finna i berättelserna från 
alla de innebandy-, fotbolls- och basketbollföreningar som finns runt 
om i landet. Det blir tydligt att det finns ett integrationsprojekt för alla. 
Kanske hittar du ett som passar er förening? 

En del av projekten inne-
fattar olika nivåer och 
riktar sig till fler än en 
målgrupp men vi har valt 

att lyfta fram det som vi tycker 
definierar varje projekt mest.

En gemensam nämnare är att 
många av projekten tog fart under 
hösten 2015, när det kom flera 
tusen ensamkommande barn och 
unga till Sverige på väldigt kort tid. 
Det betyder att föreningarna fick 
en kort planeringstid och snabbt 
startade bra och kloka verksamhe-
ter för målgruppen.

Pontus Berger (innebandy i 
Bergsjön SK), berättar om hur 
han på flera sätt har lockat barn 
och unga till innebandyn, utan 
att, till en början, ens ha en för-
ening bakom sig:

“Målgruppen från allra första 
början, 2015, var 20 unga vuxna (20 
till 25 år), som var utanför arbets-
marknaden. Inspirationen i mitt fall 
kom från Borlänge och det soma-
liska bandylandslaget. Men ganska 
snabbt insåg jag att man kan an-
vända idrotten som ett verktyg för 

att hjälpa ungdomar in i samhället. I 
Borlänge började halva laget på ban-
dygymnasiet. Då tänkte jag att om 
man kan hjälpa ungdomar framåt i 
Borlänge så kanske man kan hjälpa 
unga vuxna framåt, på ett liknande 
sätt, i Göteborgsområdet. Jag upp-
täckte att arbetslösa 20 till 25-åring-
ar inte har lust att vara nybörjare i 
någon sport, så jag fick tänka om när 
det gällde målgruppen. Så då blev 
det killar i åldern 15 år och uppåt.”

Pontus berättar om utvecklingen av 
satsningen:

“Sedan hösten 2015 har jag fått ihop 
ett herrlag, från 15 år och uppåt. Jag 
har haft en kärntrupp med närmare 
12 killar, de flesta har spelat i fyra sä-
songer. Och varje år har cirka hälften 
bytts ut. Man har varit med ett tag 
och sedan ledsnat eller inte hunnit 
med. En del har fått hit sina familjer 
och prioriterat annat.”

Även Margareta Persson, Sköv-
de Innebandyförening, hade en 
liknande satsning. Margareta har 
erfarenhet av hur utmanande det 
är att starta och etablera en inte-
grationssatsning:

“Tanken var att man skulle kartläg-
ga var det finns intressenter och ha 
prova-på-aktiviteter där och sedan 
successivt väva in dem i föreningen. 
Tanken var väl att vi skulle starta 
med en separat integrationsgrupp 
och att den successivt skulle vävas 
in i den ordinarie verksamheten. 
Framför allt ville jag också att våra 
ungdomar skulle fungera som 
ledare i den här gruppen, så att man 
även får in internutbildningen där. 
Men så långt kom vi aldrig där.”

På många platser i Sverige star-
tades liknande satsningar i olika 
idrotter. Många såg behovet från de 
ensamkommande ungdomarnas 
sida och ville göra skillnad.

Vesna Stanisic, Täby Basket, såg 
en dag en grupp ungdomar spela 
basket utanför en skola i sina 
hemtrakter och bestämde sig 
snabbt för att göra en insats.  
På nolltid hade hon fixat både 
halltid och spridit informationen 
att ett nytt lag skulle startas:

“Då började vi träna mellan klock-
an 16 och 17, det vill säga direkt 
efter skolan. I början, de första 

månaderna, kom det stora grup-
per. Ibland var vi 30 till 50 i hallen 
från alla möjliga kanter och håll i 
världen och då var det inte bara 
ensamkommande barn utan ock-
så nyanlända från Polen, Litauen, 
Ukraina, Mongoliet och Kina.”

Alf Hedlund, Wårgårda Inne-
bandyklubb, berättar om deras 
trestegsraket för att rekrytera 
ett nytt lag: 

“Jag har en syster som jobbar på 
en gymnasieskola där de hade 
massor av ensamkommande killar 
från först och främst Afghanistan, 

men även olika afrikanska länder. Vi 
började att prata om att vi borde få 
in dem i innebandyn på något sätt 
och då tänkte vi att det enklaste var 
att komma till skolan och speeddej-
ta de här tre klasserna. Så vi gjorde 
ett program på tio minuter där vi 
visade lite bilder på innebandy och 
hade ett erbjudande till dem om 
att besöka en A-lagsmatch där vi 
bjöd på entré och fika. Vi lockade 
med en coca-cola och kexchok-
lad. Jag tror att det kom 30 till 35 
stycken på matchen och de tyckte 
det var jättekonstigt och jättekul. 
Nästa steg var att vi hade kontakt 
med deras idrottslärare där vi sa 

olika typer av 
projekt 

att vi ville ha en idrottslektion som 
vi kunde hålla i för att presentera 
innebandy. Det blev också jättebra 
och A-lagstränaren var huvudan-
svarig för träningen. Som tredje 
steg erbjöd vi de som ville ett par 
prova-på-träningar. Vi sökte pengar 
från kommunen och idrottsför-
bundet, lite här och där så vi kunde 
köpa in klubbor och annat material. 
Och så körde vi tre träningar där 
vi hade 25 till 30 spelare på varje 
träning, det var helt hysteriskt, 
jätteroligt! Efter det fortsatte vi att 
köra en träning i veckan, och det är 
tre år sedan nu, så det rullar på.”

”Ganska snabbt insåg jag att man 
kan använda idrotten som ett verktyg för 

att hjälpa ungdomar in i samhället.”
PONTUS BERGER, INNEBANDY I BERGSJÖN SK
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Flyktingvågen 2015 var kärnan i flera 
projekt och satsningar. Det blev naturligt 
för många föreningar att försöka göra skillnad 
för alla de tonårspojkar som man hade sett 
på nyheterna. Genom idrotten ville man 
söka upp dessa och göra skillnad, hjälpa 
dem att skapa sig ett bättre liv. 

Kanske fick många inspi-
ration i denna turbulenta 
höst. Det fanns dock flera 
andra sortens satsningar 

som framkom i intervjuerna och 
som tog lite andra inriktningar. En 
sådan inriktning var att fokusera 
på flickorna. Detta föll sig naturligt i 
flera föreningar eftersom de är just 
dam-föreningar. Men det är intres-
sant hur det kan skilja sig mellan 
satsningarna eftersom flickorna 
ofta inte var i samma kategori som 
de ensamkommande pojkarna. 
Hur rekryteras dessa? 

Gustav Brosell, Hagfors Inneban-
dyförening, berättar om resan 
och inriktningen på deras inte-
grationssatsning och hur tanken 
från början var att rikta sig brett. 
Även för denna förening var sko-
lan en viktig ingång för att locka 
nya spelare:

“Både jag och min kollega på 
kansliet var verkligen nyfikna på 
att göra någonting för alla tjejer 
som var här och till slut startade 
vi en ren träningsgrupp för alla 
flickor som ville testa innebandy. 
Det var inte riktat till nyanlända 
specifikt utan till alla tjejer som 
ville testa innebandy, och just den 
biten tyckte vi var viktig – alla var 
välkomna, så det var inkludering 
och integration från dag ett.”

Linda Zillén, Uppsala Fotbolls-
förening, beskriver deras två 
satsningar inom utbildning och 
breddning av fotbollen:

“Vi har egentligen två projekt som 
vi driver inom integrationsarbe-
tet. Dels är det FSR coach som är 
Football social responsibility där vi 
utbildar tjejer och kvinnor i C- och 
D-diplom, som det heter inom 
fotbollen. Det är de första nivåerna 
inom fotbollsutbildningen. Och 
tillsammans med FSR-coachutbild-
ningen får man en värdegrunds-
utbildning, som då hålls av Sevana 
Bergström som är ansvarig för 
hållbarhetsarbetet på Svenska Fot-
bollförbundet. Sevana grundade 
Ronjabollen som är ett initiativ för 
flickor i utsatta områden, som inte 
naturligt kommer in i föreningslivet, 
att börja spela fotboll.”

Göran Widell, Växjö Damfotbolls-
förening, berättar om deras sats-
ning för att locka fler tjejer med 
annan bakgrund till fotbollen:

“Vi vände oss till flickor, 7 till 13 år, 
och såg till att de kunde komma 
direkt från deras skola, Arabysko-
lan, som låg precis i närheten. På 
plats hade vi A-lagsspelare som 
höll i själva fotbollsträningen och 
så jag som skulle hjälpa dem med 
deras läxor under tiden som trä-
ningen pågick.”

tjej-
satsningar

Staffan Winberg och Erik 
Mässing, Barkarö SK (fotboll), 
berättar om satsningen Flick-
initiativet som handlar om att 
både rekrytera nya tjejer i socio-
ekonomiskt utsatta områden till 
fotbollen och att behålla de som 
redan finns i föreningslivet.       

För att hitta nya flickor till fotbollen 
identifierades ett område, Bäckby, 
där föreningslivet inte tog mycket 
plats. Winberg och Mässing fann 
att fritidsgården i detta område 
hade enormt inflytande på barnen, 
så de förstod att det var den vägen 
de skulle gå:

“I Bäckby betyder fritidsgården 
oändligt mycket. Det kan vara så 
att fritidsgården är deras andra 
hem för att de, av olika skäl, har 
icke närvarande föräldrar. Det blir 
det ställe de går till efter skolan för 
där är alla kompisar och där har de 
fritidsledare som blir som extraför-
äldrar för dem.”

När de hade identifierat vägen in 
för deras verksamhet var det dags 
att skrida till verket: 

“Vi funderade på hur vi kunde för-
ena fritidsgårdens verksamhet med 
föreningslivet. För föreningen byg-
ger många gånger på att du spelar 
med, möter och träffar andra barn 
från andra ställen; du får en rörelse. 
Även rent fysiskt, du rör dig fysiskt 
på planen men du kan också vara 
på andra ställen. Då tänkte vi ”hur 
når vi de här barnen?” Vi tittade på 
varför 15- till 16-åriga tjejer fortfaran-
de var på fritidsgården i Bäckby och 
kom fram till att de kände en tillhö-
righet till de fritidsledare som fanns 
där. Vi kom fram till att starta gratis 
lovskolor på sommaren för alla som 
bor i området och att utbilda fritids-
ledarna och ha dem som ledare på 
lovskolorna. Det innebar att många 
av ungdomarna redan kände till 
och gillade ledarna.”

”Alla var välkomna, 
så det var inkludering 

och integration 
från dag ett.”

GUSTAV BROSELL, HAGFORS INNEBANDYFÖRENING
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Axel Wallin, EOS Basket, berättar 
om hur de bestämde sig för att 
göra något åt den rådande flyk-
tingkrisen, men de ville göra mer 
än lag för nyanlända:

“Vi såg att kommunen hade 
svårt att hantera läget och EOS 
är Sveriges ungefär femte största 
basketklubb som funnits i 70 år – 
vi kände att vi kunde hjälpa till. Vi 
har en egen idrottshall och ganska 
bra resurser och nätverk för att 
kunna göra mer än ”bara” basket 
så vi öppnade upp hallen och höll 
aktiviteter som skapade en mötes-
plats. Allt eftersom vi fyllde hallen 
så kunde vi också försöka introdu-
cera dem som kom dit till basket 
och föreningens traditionella 
verksamhet. Så vi byggde upp en 
metod som jag kallar för ”Idrotts-

projekt som 
riktar sig till

många
föreningen som mötesplats” och 
startade språkkaféer, seminarier 
och matlagningsträffar. Helt enkelt 
familjeaktiviteter, som en öppen 
förskola, som gjorde att föräldrar 
kunde komma och leka med sina 
barn.”

Wallin berättar om hur han ser på 
klubbens projekt som punktinsat-
ser som hela tiden rullar på med 
hjälp av många samarbetspart-
ners, både anställda och kommu-
nala partners:

“Helst vill man ha ett eller två stora 
projekt som alltid rullar parallellt, 
men med mindre projekt som 
man kanske kan ha 5 till 10 olika 
finansiärer i någon utsträckning. 
Skåneidrotten stödjer inklude-
ringsverksamhet, kommunen har 
vissa bidrag som man kan söka 
för inkluderingsinsatser och sedan 
finns externa stiftelser och fonder.” 

Kecke Lund och David Björkborg, 
Onyx Innebandy i Nyköping, 
berättar om en annorlunda sats-
ning där de flyttar ut innebandyn 
från hallarna till de områden som 
de har valt att rikta in sig på. 

Med hjälp av en projektgrupp på 
ungefär 25 lokala företagare och 
integrationssamordnare från de 
två kommuner som föreningen rör 
sig i, har de skaffat sig ett nätverk 
och en organisation kring projek-
tet “En tröja för alla”:

”Det vi vill göra är att flytta ut inne-
bandyn från sporthallarna till om-
råden där människor lever och bor. 
Framför allt då i idrottssvaga områ-
den. Därför packar vi en långtrada-
re full med innebandyutrustning 
och två utomhusrinkar och drar 
på en liten turné. Vi åker runt i 5-6 
bostadsområden i Nyköping och 
Oxelösund i 14 dagar och bygger 
det här för att skapa mötesplatser 
och integration på temat idrott 
och hälsa.” 

Karin Olsson Westergren, IFK 
Helsingborg, är lärare i ett segre-
gerat område och friidrottsträna-
re på landslagsnivå. Hon berättar 
om sina upplevelser hur man 
lockar barn till idrott: 

“Jag upplever att barnens enga-
gemang i idrotten är beroende 
av de vuxna omkring dem. Idrot-
tandet i sig behöver inte kosta så 
mycket, men barnen behöver ju 
vägledning dit. Bara att ta sig till 
en träning är inte självklart, framför 
allt om du har föräldrar som inte 
själva har växt upp i ett föreningsliv 
och inte förstår vad man får ut av 
det. Då är det inte lätt för dem att 
vägleda sina barn in i det heller.”

”Vi byggde upp en metod som 
jag kallar för ’Idrottsföreningen som 
mötesplats’ och startade språkkaféer, 
seminarier och matlagningsträffar.”
AXEL WALLIN, EOS BASKET
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uppbackning
betydelsen av

Många som engagerat sig i projekt berättar om 
betydelsen av att ha en styrelse som arbetar åt samma 
håll, om det långsiktiga i projektet och tanken på att 
satsningen ska kunna bedriva sig själv. 

Strukturen, hur man or-
ganiserar sig för att göra 
satsningen hållbar, har sett 
ut på olika sätt. Det finns 

de som har lagt ner mycket tid och 
kraft på hur projektet ska leva kvar 
och andra har lärt sig allt eftersom. 

Linda Zillén, Uppsala Fotbolls-
förening, ser sin personal som en 
nyckel till verksamheten:

“Vi har satsat mycket på vår tränar-
stab eftersom det är jätteviktigt att 
ha kompetenta ledare i de lagen. 
För oss kommer ledarna dels från 
vår fotbollsverksamhet, från elitla-
get och vårt F17 samt F19, dels har 
vi i vår NIU-verksamhet på skolan 
sedan tidigare tre heltidsanställda 
personer och en deltidsanställd.”

Axel Wallin, EOS Basket, 
anser att det är deras lokal som 
är en av de största framgångs-
faktorerna:

“Det allra bästa är att vi har 
EOS-hallen och därför ett stort 
nätverk av besökare och volontä-
rer. Vi har kunnat samarbeta med 
kommunen och andra sociala orga-
nisationer som exempelvis Rädda 
Barnen, Individuell Människohjälp 
och några andra föreningar som 
finns i Lund. Så utöver det som vi 
håller på med på veckobasis, har 
vi kunnat göra lite större event och 
arrangemang i samarbete med 
andra föreningar. Vi har kommit 
jättenära kommunen när vi deltagit 
i kommunens inkluderingsarbete. 
Vi har drivit ett antal projekt tillsam-

mans för att skapa mötesplatser 
och kartlägga behov hos nyanlän-
da och för att skapa uppsökande 
resurser för att få nyanlända att 
komma in i föreningslivet. “

När Wallin ska starta ett nytt pro-
jekt är det ständigt med det lång-
siktiga perspektivet i bakhuvudet:

“Det börjar med att man vet vilka 
personer man skulle prata med 
och man säkrar ett commitment 
med folk som kan ansvara för det. 
Under tre år har jag lyckats koppla 
bort mig själv från alla aktiviteter, 
från början så var det jag som stod 
på golvet och tog emot besökare, 
var en del av organisationen i aktivi-
teten. Sedan gäller det att hitta per-
soner som kan ta den rollen. Och 

har man det så är det egentligen 
bara en diskussion om vad och när 
det ska genomföras, hur ofta, vilken 
information som ska gå ut? Exem-
pelvis: Vad som behövs, behöver vi 
bjuda på fika och behöver vi boka 
lokalen på något sätt?”

Staffan Winberg och Erik 
Mässing, Flickinitiativet i Barkarö 
SK, berättar om det gedigna 
förarbetet på sex månader där 
de undersökte kontaktytor och 
ingångar för att göra initiativet 
hållbart långsiktigt. En del i det-
ta är utbildandet av ledare: 

“Det vi har gjort är att vi har planerat 
upp det, vi har satt det och utbildat 
unga ledare. Vi har barnen på plats 
och vi har också planerat för att 

bygga föreningen. Nu när det är fär-
digt så sjösätts det. Vi utbildar unga 
ledare löpande och vi har nya kullar 
på gång. Sedan har vi barnen som 
ska börja sina aktiviteter och de går 
egentligen bara och väntar på att vi 
ska starta. Så innan vi ens har startat 
vet vi att det kommer att bli bra.”

Kecke Lund och David Björk-
borg berättar om det utvecklade 
samarbetet med företagen kring 
deras satsning “En tröja för alla”:

“Vi har träffats regelbundet på 
projektmöten, vi har ätit frukost 
tillsammans flertalet gånger inför 
varje turné och sedan några gånger 
i övrigt också. Där har vi diskute-
rar hur vi ska göra, de hjälper oss 
ekonomiskt och de hjälper oss med 

deras kompetens och tjänster. Det 
är allt ifrån tryckerier, åkerier som 
ställer upp med långtradare, det 
är bostadsföretagen som banar 
vägen ut till bostadsområdena, det 
är den lokala tidningen som hjälper 
oss med media. Det är viktigt att 
bygga ett nätverk kring hela pro-
dukten, inte nöja sig med att man 
får en peng från en sponsor utan 
även be om engagemanget.“

”Vi har satsat 
mycket på vår 

tränarstab”
LINDA ZILLÉN, 

UPPSALA FOTBOLLS FÖRENING
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”Utan att jag 
gett mig sjutton 
på att få det här 
att flyga så hade 
det absolut inte 

fungerat.”
PONTUS BERGER, 

INNEBANDY I BERGSJÖN SK

Alla som arbetar med integration är eldsjälar på ett eller annat sätt. 
Önskan att vilja förändra någon annans liv till det bättre och öppna fler 
dörrar till idrotten är beundransvärt. 

Under arbetet med ”Hur 
får vi verklig integration 
– en vägledning” har det 
visat sig att detta dock 

görs på många olika sätt. Att ha 
en stark organisation bakom sig 
verkar som nyckeln till framgång. 
Men vi kan heller inte blunda för de 
personer som till stor del faktiskt 
arbetade helt själva och där flera 
projekt ändå blev en självklarhet i 
föreningen. 

Så här säger Pontus Berger, 
Bergsjön SK (innebandy), om 
hur det kan vara att arbeta med 
integrationssatsningar:

“Man kan säga så här: Utan att jag 
hade varit så jäkla enveten och gett 
mig sjutton på att få det här att 
flyga så hade det absolut inte fung-
erat. För det är väldigt lite som har 
fungerat om jag ska vara krass.”

Berger berättar också om vinsterna 
i initiativen:

“Där kan man ibland glömma bort 
sig i föreningen då man säger 
”nej, vårt integrationslag får inte 
kosta så mycket pengar, det får 
de banne mig betala själva”. Men 
det man glömmer i kråksången är 
att det är en investering. Det är en 
investering kortsiktigt för ett bättre 
samhälle, men långsiktigt är det 
fler medlemmar, fler lokala domare, 

fler styrelseledamöter och så vidare. 
Som i Bergsjön där jag hade åtta 
killar som gick en föreningsdomar-
kurs förra året. Nu är det fyra av 
dem som dömer på röd nivå. Det är 
otroligt häftigt, för det är domarkris 
och de blir ju en del av lösningen.”

Det är svårt att säga att det finns 
vissa sätt som fungerar och andra 
som inte fungerar. Men om man 
skulle göra uppdelningen mellan 
projekt som är mer organisations-
styrda och projekt som drivs av 
enskilda finns det utmaningar och 
framgångar i båda. 

Margareta Persson, Skövde Inne-
bandyförening, har erfarenhet 
av hur viktig ledaren kan vara 
för ett projekt och hur projektet 
enkelt faller när den personen 
slutar. 

Persson berättar om det projektet 
och ledaren:

“Hennes förmåga att knyta till sig 
dem, hennes förmåga att engagera 
sig; ibland krävs det skjuts och att 
se till att de verkligen kommer till 
hallen. Hon ställde krav på dem 
att de skulle vara där i tid, ha rätt 
utrustning och allt annat, det var 
bra. Jag tror att det krävs väldigt 
mycket av den ledaren. Sedan en-
gagerade hon fler människor som 
sedan fungerade som ledare där.”

Vesna Stanisic berättar om sitt 
engagemang i Täby Basket och 
hur bildandet av laget såg ut: 

“Att kunna göra något sådant 
kräver otroligt mycket vilja och 
engagemang från en person, och 
jag hade det. Men jag fick också 
ett fantastiskt gensvar från våra 
medlemmar i föreningen. Utan det 
går det inte. När jag säger att det 
är helt annat än ett vanligt lag så 
menar jag till exempel att jag fick 
ringa var och en och eftersom de 
inte hade busskort fick jag samla 
upp dem längs busshållplatserna 
i Täby i början. En del har en helt 
annan tidsuppfattning och en helt 
annan erfarenhet vad gäller att 
man är viktig, att en vuxen bryr sig.”

Gustav Brosell, Hagfors Inneban-
dyförening, berättar om sin stra-
tegi kring att bygga ihop ett lag. 
Även här handlar det mycket om 
relationer och förtroende: 

“Jag tog på mig att gå hem till alla 
nyanländas familjer för att presen-
tera föreningen och mig som träna-
re. Vi vann jättemycket respekt av 
att de fick se vem den här manliga 
ledaren var och få höra om verk-
samheten vi bedrev. Hembesöken 
blev ett sätt att lära känna familjer-
na och även barnen specifikt så de 
håller vi på med fortfarande. Jag 
har gjort säkert 500 besök.” 

eld-
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Hur får vi egentligen till riktig integration? När blir ett projekt en del i den 
ordinarie verksamheten? Dessa frågor kan ibland verka hopplösa för 
dem som arbetat i integrationssatsningar en längre tid. 

projektet 
har gått 
jättebra, 

men…
Det finns flera exempel på 

integrationssatsningar 
som har verkat i flera år, 
men på en isolerad ö. Vi 

pratar mycket om att detta inte är 
den så kallade riktiga integrationen, 
vi vill att satsningar ska vara en del 

av den ordinarie verksamheten. 
Det leder oss in på nästa fråga. Vad 
är ordinarie verksamhet för oss? 
Ofta är det något i stil med ståen-
de match- och träningsschema, 
samma hall med utbildade tränare, 
organiserad grupp, närvarorappor-

tering och så vidare. Detta brukar 
definiera föreningskulturen i Sve-
rige. Är det möjligt att med annan 
bakgrund vara delaktig i detta, eller 
behöver det se annorlunda ut? 

Margareta Persson, Skövde 
Innebandyförening, beskriver 
hur planen var att integrera en 
grupp ensamkommande killar i 
föreningen:

“Tanken var att vi skulle starta 
med en egen grupp, men att det 
successivt skulle vävas in i den 
ordinarie verksamheten. Framför 
allt ville jag att våra ungdomar 
skulle fungera som ledare i den 
här gruppen, så att man även får in 
internutbildningen där.”

Vesna Stanisic, Täby Basket, be-
rättar om sin syn på att integrera 
in satsningen i den ordinarie 
verksamheten: 

“De som var duktiga på basket 
sedan tidigare fick möjlighet att 
träna med sin åldersgrupp. Det är 
annars väldigt svårt att inkludera 
gruppen i ordinarie verksamhet 
bara sådär, det går inte. Man är 
inte samtidigt i hallen, men man 
kan försöka på det här sättet. 
Kanske spela en internturnering 
och mixa lagen. För mig var det 
möjligt eftersom jag ändå hade 
två lag, Inter och samtidigt P02. 
Och nu P06. Nu är spannet ål-
dersmässigt mellan dem ganska 
stort, men mina andra baskets-
pelare som har slutat spela har 
börjat hitta dit till träningar med 
Inter. Det är fantastiskt, det är det 
som är bäst, att den här impro-
viserade situationen har öppnat 
upp dörren för dem som för övrigt 
inte kan hitta rätt eftersom det 
inte finns.”

”Vi är ett så strukturerat samhälle, 
då ska det vara avgift, det ena och 

det andra. Här finns det plötsligt 
en öppning, det spelar ingen roll 
hur gammal du är, om du har 
spelat basket eller inte...Och det 
är integration. Att man hör till. 
Man kan inte alltid blanda sig med 
vanliga ordinarie medborgare till 
exempel, men att det finns en 
kontinuitet uthållighet och förstå-
else för speciella förutsättningar, 
anpassning för det gör vi med våra 
egna lag. Vi utgår ifrån deras förut-
sättningar. Eller hur? Vi utgår från 
barnens förutsättningar och där är 
vi ganska vana, det finns verktyg, 
någon har diagnos, vi anpassar oss, 
vi stänger inte dörren. Vi tittar på 
allting, kost, vila, turnering. Här är 
det en helt annan gång som man 
försöker anpassa till den ordinarie 
verksamheten.”

David Björkborg, Onyx Inneban-
dy, berättar också om anpass-
ningarna som görs för att få 
integrationssatsningarna att mer 
likna det som vi är vana vid att se 
som en ordinarie verksamhet:

“Där har vi nått så pass långt att vi 
har en träningstid varje vecka i vår 
hemmahall, Rosvalla. Vi har tid var-
je fredag från kl 15.30 till 17.00 dit 
de är välkomna att köra en träning 
som är lite mer likt en ordinarie 
träning, och där är vi 10 till 15 som 
kommer varje vecka och tar sig dit 
för att de vill träna.”

Björkborg berättar vidare hur detta 
har utvecklat sig:

“Det finns två somaliska systrar 
som spelar i ett Onyxlag. De har 
spelat seriematcher, en cup i Öre-
bro och sovit över i en skolsal – hela 

den här laggrejen. Så nu är de med 
som vilka tjejer som helst och det 
är helt fantastiskt, de springer runt 
och spelar innebandy i Onyxtröja 
och slöja.”

Gustav Brosell, Hagfors Inneban-
dyförening, motsätter sig tänket 
om att starta upp ett integra-
tionslag separat från den ordina-
rie verksamheten:

“Jag tycker att man missar det 
här med integration och inklude-
ring på det sättet. Det blir inte så 
mycket att man får lära känna nya 
kompisar. Visst, de får lära känna 
en ny sport, en sysselsättning och 
det är jättebra, men man tappar 
väldigt mycket av allt det andra. Så 
det var därför som vi valde att göra 
på det här viset så man också fick 
in svenska tjejer som ville testa på 
att träna innebandy.”

Vesna Stanisic, Täby Basket, 
beskriver vad hon tror kan bli 
kommande utmaningar: 

“Det är synd det är att vi inte har 
ett läger, tycker jag. Ett läger för 
kanske fler idrotter, gemensamt 
sommarläger eller något sådant 
som man hade kunnat gå vidare 
med. För de flesta nyanlända som 
kom 2015 är nu integrerade. De har 
bott i Sverige i flera år, de flesta har 
fått sina tillstånd att fortsätta att 
bo här, permanent eller tillfälligt, 
men i alla fall. Så nu är det kanske 
nästa steg, att synliggöra dem på 
ett annat sätt.”

”Det spelar ingen roll hur gammal du är, 
om du har spelat basket eller inte… 

Och det är integration. Att man hör till.”
VESNA STANISIC, TÄBY BASKET
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Kecke Lund, Onyx Innebandy, 
berättar om synen på hur projekt 
kan utveckla sig att bli långsik-
tigt hållbara:

“För att göra vardag av det här och 
för att få det här att bli en del över 
tid av vår ordinarie verksamhet, då 
måste vi jobba med tålamod och 
långsiktighet, hållbarhet och det 
är därför vi har anställt en person 
som ska jobba med det här och få 
bygga nätverket över tid i de här 
områdena.”

Axel Wallin och EOS Basket har 
valt att bredda utbudet inom 
föreningen och därför betyder 
den ordinarie verksamheten för 
honom något annat. På så vis har 
man också fått in fler till fören-
ingslivet i Lund:

“Självklart vill vi erbjuda alla möjlig-
heten att spela basket. Så vi har en 
träningsgrupp för gymnasieålder 
och en träningsgrupp för vuxna 
som alla kan ansluta till. Parallellt 
har vi lyckats hitta några ledare, 
alltså 3 till 4 per säsong, och det är 
värt jättemycket för kärnverksam-
heten som verkligen behöver få fler 
ledare. Sedan har vi behov på funk-
tionärssidan. Alla som är volontärer 
i integrationsprogrammet erbjuds 
också att bli volontärer i matchar-
rangemang och på turneringar. Vi 
har tänkt på publik också. När vi 
startade språkcaféet så lade vi det 
så att det slutade i anslutning till att 

förenings-
struktur

A-lagsmatcherna börjar för att de 
skulle kunna vilja vara kvar och titta. 
Det har inte blivit någon jättestor 
publiktillströmning på det sättet, 
det är några få som ibland stannar 
kvar och kollar på matcherna. Vi 
skulle kunna göra mer där…”

Karin Olsson Westergren berät-
tar om sin syn på varför fören-
ingslivet i Sverige ibland kan ver-
ka så stängt och svåråtkomligt: 

“Det är väldigt svårt att ta del av 
idrott om du inte aktivt söker upp 
det. Den enda idrotten som du 
springer på spontant är ju fotboll 
för att det är utomhus. Ska du upp-
leva brottning eller skytte, gym-
nastik eller friidrott på vintern – då 
måste du ta dig till en hall som är 
stängd som inte alltid har fönster in 
ens. Ska du uppleva idrott så måste 
du veta var du ska söka dig. Där 
är friidrott under sommarhalvåret 
positivt. Men samtidigt skulle jag 
påstå att friidrott är en väldigt lät-
tillgänglig idrott för alla för att det 
finns något för alla personer. Men 
ändå så är det bara en viss grupp av 
barn som är där. Varför? För att de 
har föräldrar som tar dem dit.” 

Integrationssatsningar kan verkli-
gen komma i många olika sorters 
former. Kulturen vi skapar i varje 
förening är någonstans upp till 
oss själva. Behöver en ordinarie 
verksamhet verkligen se ut på det 
sättet vi är vana vid? Vilken kultur 

vill vi skapa och vad behöver vi 
förändra för att denna ska bli mer 
inkluderande? 

I Täby Basket blev det isolera-
de projektet ändå en viktig del 
av föreningen och förde många 
människor samman. Det öppnade 
också nya dörrar för de befintliga 
medlemmarna. I Skövde Inneban-
dyförening var tanken kring hur 
integreringen skulle ske god, men 
det var svårt att behålla gruppen 
när inte en ledare fanns. I Onyx 
Innebandy har man påbörjat in-
slussningen i den ordinarie verk-
samheten och framtiden ser ljus ut. 

Det finns många komponenter 
som avgör om ett projekt kommer 
bli lyckat eller ej. Sporten, staden, 
föreningen och människorna. Allt 
är en stor gryta där man verkli-
gen inte kan förutse hur de olika 
komponenterna kommer fungera 
tillsammans. Men det stora enga-
gemanget för hur idrotten faktiskt 
kan vara med och göra skillnad på 
riktigt är avgörande. 

”För att göra vardag av det här och för att få 
det här att bli en del över tid av vår ordinarie 
verksamhet, då måste vi jobba med tålamod, 

långsiktighet och hållbarhet…”
KECKE LUND, ONYX INNEBANDY
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För att möta målgruppen 
behövs det en rad olika 
anpassningar och efter-
sökningar. Målgruppen 

är personer med vitt skilda bak-
grunder, kulturer, religioner och 
personligheter, vad de har gemen-
samt är att de står utanför Sveriges 
föreningsliv. 

Många föreningarnas fokusområ-
de är barn och unga. Av dessa har 
många kommit till sitt nya hem-
land ensamma utan någon famil-
jemedlem eller vän. Vissa har bott i 
Sverige i flera år, men föreningslivet 
är långt ifrån deras vardag ändå. 

Idrotten får en stor betydelse hos 
dessa barn och ungdomars liv 
på många sätt. I alla intervjuer 
framkommer det berättelser om 
starka möten mellan människor. 
I detta avsnitt lyfts mötena och 

berättelsen om

mål-
gruppen

alla de känslor som tränare och 
föreningspersoner oundvikligen 
kommer i kontakt med i dessa 
initiativ. Förhoppningsvis ger det 
en bild över hur starkt det kan vara 
att möta människor som man nor-
malt sätt inte kommer i kontakt 
med, men också hur starka ledar-
na är som ger en bit av sig själva till 
dessa människor.

Vesna Stanisic, Täby Basket, har 
flera exempel på hjärtgripande 
möten där människorna bakom 
blir synliga på ett sätt som är få 
förunnat att ta del av. 

Stanisic har byggt upp ett starkt 
förtroende med sina utövare som 
gör att de har byggt upp en fin 
relation:

”Jag förstod i ett möte med en per-
son att han är ett barnhemsbarn 

och att det finns ingen i världen som 
kommer ställa frågan; Lever han?”. 

Hon förstod också utmaningen i 
förtroendet mellan dessa barn och 
vuxna eftersom de vuxna har svikit 
dem så många gånger tidigare.

Ledarens engagemang betyder 
otroligt mycket för att verksam-
heten ska hålla ihop. Från att få en 
träning att flyta på med den plane-
ring som krävs med det, så beskrivs 
också hur utmanande det kan vara 
att få ungdomar till träningen och 
hur mycket relationen med dem 
betyder. 

Margaretha Persson, Skövde 
Innebandyförening, berättar om 
vikten av ledarnas styrka och be-
tydelse i uppdraget: 

”Ja, så det krävs väldigt mycket av 

Att inkluderingsarbete skiljer sig från ett vanligt tränaruppdrag är tydligt. 
Det handlar om ett annat känslomässigt engagemang, andra sätt att 
locka utövare kanske till och med ta sig ifrån sin vanliga hemmaarena. 

ledarna som leder gruppen. Både 
att man får engagemanget i grup-
pen och får dem till sig men sedan 
också att man behöver vara väldigt 
närvarande. Hjälpa och stötta dem.”

Alf Hedlund berättar om 
varför han tror att idrottslivet 
kompletterar ungdomarnas liv 
på ett bra sätt:

”Det känns som att i ett samhälle 
av Wårgårdas storlek drunknar de 
inte i mängden. Många får bo i en 
familj, man tillhör en idrottsför-
ening och man hejar på några på 
stan. De har det bra här.”

För att arbeta med den här ty-
pen av projekt krävs det att man 
har förståelse för målgruppen. 
De har lämnat allt de känner till 
och många har blivit utsatta för 
trauman. Många lever också med 

stressen om de får vara kvar i den 
nya staden eller inte.  De flesta 
av de intervjuade har varit med 
om att spelare har blivit utvisade 
från Sverige eller förflyttade. Var 
man hamnar i Sverige kan ha stor 
betydelse, stor eller liten stad, på 
landsbygd eller i okänd natur. Men 
att tillhöra något, som exempelvis 
förening gör säkerligen stor skillnad 
för tryggheten och välbefinnandet. 

I en integrationssatsning som 
riktar sig till asylsökande så är det 
många runtomkring som utsätts 
för prövning: ledare, lagkamrater-
na, föreningen, familjer. Det är i 
stort sett oundvikligt att många 
blir involverade i de unga männ-
iskornas liv. Men det innebär också 
mycket fina erfarenheter och 
upplevelser. 

”Många får 
bo i en familj, 
man tillhör en 
idrottsförening 
och man hejar 
på några på
stan. De har 
det bra här.”
ALF HEDLUND, WÅRGÅRDA 
INNEBANDYKLUBB
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Flickinitiativen har ibland sett 
lite annorlunda ut jämfört med 
arbetet med pojkarna. Gustav 
Brosell från Hagfors berättar om 
de 500 hembesök han har gjort 
hos familjerna som har döttrar 
för att presentera sig och vinna 
föräldrarnas förtroende:

“Det finns mycket man kan hjälpa 
familjerna med för att lösa deras 
problem. Det är papper till myn-
digheter, det är läxhjälp, det är 
förklaringar hur samhället funge-
rar, det kan vara om de ska flytta 
någonstans runt i kommunen så 
kan man hjälpa till att packa. Och 
sådan hjälp bygger ett jätteförtro-
ende som gör att de är mer benäg-
na att släppa iväg sina flickor, för 
de litar på föreningen, att vi är bra 
personer.”

Brosell beskriver hur han upple-
ver att hembesöken har påverkat 
familjerna, men belyser också hur 
mycket det har fyllt hans eget liv 
med nya erfarenheter:

“Som ledare vinner man mycket på 
de här hembesöken. Jag har aldrig 
varit på ett hembesök utan att inte 
få fika, ibland blir man ”tvingad” 
att stanna på middag så jag har 
ätit mat från hela världen. De är 
generösa allihop och det gör att 
hembesöken ger en själv mycket 
mer än vad man tror.”

att 
locka 
tjejer

Göran Widell från Växjö DFF 
berättar hur de valde att stänga 
hallarna så att inga utomstående 
skulle kunna komma in för att 
flickorna skulle känna sig trygga. 

Inte ens pappor eller bröder fick 
komma in till sina döttrar eller syst-
rar. Widell berättar också om hur 
mötena med flickornas mammor 
på så vis öppnade sig: 

“Det var en del mammor som dök 
upp. Ett minne som jag har av det 
var en mamma från Somalia. Hon 
höll på att ta körkort och hade 
det besvärligt med språket. Så jag 
stöttade mamman och hjälpte 
henne med lite teori. Det kunde 
vara lite allt möjligt som dök upp 
när man var där.“

Linda Zillén, Uppsala Fotbolls-
förening, berättar om hur de har 
rekryterat kvinnor till ledarut-
bildningar för att försöka bredda 
sin verksamhet. 

Oftast är det männen som är flest, 
de vill Zillén ändra på. Här berättar 
hon om kvinnors utanförskap i 
tränarrollen: 

“Det är otroligt många män som 
går ledarutbildningarna och då 
kan det bli att tjejer hålls tillbaka 
och tänker att ”nej, det är bara 
pappor där och jag kan inget om 
fotboll”. När det egentligen handlar 
om mycket mer än att lära ut hur 
man sparkar en bredsida korrekt. 
Då öppnar vi, genom att rekrytera 
kvinnor, upp för att de inte behö-
ver vara rädda för perspektivet att 
man känner sig som en minoritet.”

”Som ledare vinner man 
mycket på hembesök”

GUSTAV BROSELL, 
HAGFORS INNEBANDYFÖRENING
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SLUTORD

I berättelserna om mötena mellan 
tränare eller projekt-ledarna och 
utövarna, finns det många exem-
pel som får nästan vem som helst 
att le. När det oförutsedda händer 
som gjorde initiativet ännu mer 
värdefullt. 

Kecke Lund, Onyx Innebandy:
“En rolig grej när vi hade en 
A-lagsmatch var när David såg till 
att vi hade en av mammorna som 
gjorde Sambuusa, den somaliska 
nationalrätten. Vi sålde det i vår 
kiosk och det var jättehäftigt. Och 
då fick ju hon också bekräftelse.”

Bland alla dessa projekt och fina 
berättelser finns exempel på så-
dant som gjort livet lite enklare för 
barn, unga och vuxna. Att få kom-
ma in i en aktivitet någon gång i 
veckan där man bara får vara. Enas 
kring en boll eller att vara tillsam-
mans med ledare som verkligen 
bryr sig. Förhoppningsvis kan 
idrotten fortsätta göra stor skillnad 
i många människors liv, ledare som 
utövare.




