
Steinbach, D. / Chakravarti, P. / Elmose-Østerlund, K. / Ibsen, B. 

’Kort fortalt t i l idrætsforeninger’ nr.  3 15. november 2017 
 
Forskning i europæiske idrætsforeninger - Resultater til praktisk brug  

 
Strukturel integration af forskellige grupper 
i idrætsforeninger i Europa 
 

FORMÅL   

 

Hvad handler det om? 

Denne ’Kort fortalt til idrætsforeninger’ ser på den strukturelle integration af forskellige grupper i 
idrætsforeningerne, eller med andre ord i hvilken grad idrætsforeninger er åbne for alle befolknings-
grupper. 

 

TEORETISK RAMME   

 

Hvad er strukturel integration?  

Strukturel integration er en del af social integration. Hvis man forstår social integration som en pro-
ces, så kan man beskrive strukturel integration som første skridt  Fig. 1. På dette niveau er integrati-
on defineret ved formelt medlemskab. Således er den strukturelle integration i denne kontekst op-
nået, når folk fra alle befolkningsgrupper har samme adgang til idrætsforeninger og er repræsenteret 
i idrætsforeningerne med den andel, som gruppen udgør i befolkningen. 
 
Kvalitative aspekter ved integration i idrætsforeninger belyses i ’Kort fortalt til idrætsforeninger’ nr. 
4, som en del af analysen af den sociokulturelle og socio-affektive integration  ’Kort fortalt til idrætsfor-
eninger’ nr. 4. 

 

RELEVANS   

 

Hvorfor skal idrætsforeninger bekymre sig om strukturel integration? 

I adskillige politiske erklæringer, lige fra Det Europæiske Sportscharter (1975/1992) til FN's konventi-
on om Rettigheder for Personer med Handicap (2008), er det udtrykt, at alle mennesker skal have 
adgang til idræt og motion, og at organiseret idræt i Europa støtter dette. I årtier har idrættens orga-
nisationer gennemført tiltag og projekter, der har haft til formål at give forskellige målgrupper en 
større adgang til og deltagelse i idrætten.  
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Hvordan disse tiltag udmønter sig på foreningsniveau i form af særlige aktiviteter for forskellige mål-
grupper, og om de fører til, at deltagelsen i idrætsforeninger bliver mere lige mellem forskellige 
grupper, vil vi belyse i det følgende. 

Aspekter af social integration i idrætsforeninger 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

F ig.  1 :  Aspekter af  soc ia l  integrat ion i  idrætsforeninger  

 

 

METODE   

 

Hvordan blev strukturel integration i idrætsforeningen undersøgt? 
 

Som en del af forskningsprojektet ’Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe’, der er 
gennemført i ti lande, er der gennemført to spørgeskemaundersøgelser. Det første skema blev be-
svaret af mere end 35.000 idrætsforeninger fra de ti lande. I den anden spørgeskemaundersøgelse 
svarede mere end 13.000 foreningsmedlemmer på en række spørgsmål. Disse foreningsmedlemmer 
kom fra næsten 650 foreninger, fordelt på de ti lande, der blev udvalgt ud fra den første spørgeske-
maundersøgelse  ’Kort fortalt om idrætsforeninger’ Nr. 1. 

I. STRUKTUREL INTEGRATION 
Repræsentationen af forskellige grupper som medlem af idrætsforeninger i sammenligning med befolk-
ningen som helhed – samt minoritetsgruppers ret til og mulighed for at danne idrætsforeninger.  
 
Idrætsforeningers bestræbelser på at forøge forskellige gruppers repræsentation i foreningen (i form af 
aktiviteter og tiltag for denne målgruppe)  
 
II. SOCIO-KULTUREL INTEGRATION 
a] ASSIMILATION – I hvilken grad medlemmerne 
føler, at de kender værdierne og normerne i for-
eningen og i idrætsaktiviteten – og deres (selvop-
fattede) evne til at opføre sig i overensstemmelse 
dermed. 
 
Medlemmers kendskab til og mestring af de domi-
nerende værdier og normer i idrætsforeningen og 
idrætsaktiviteten – og deres oplevede barrierer og 
muligheder derfor. 

b] PLURALISME – I hvilken grad medlemmerne 
føler, at deres værdier og normer respekteres af 
idrætsforeningen og de øvrige medlemmer. 
 
 
 
Idrætsforeningens bestræbelse på at fremme et 
miljø i foreningen, der accepterer folk med forskel-
lig social baggrund (multikulturelt miljø) 
 

III. SOCIAL-EMOTIONEL INTEGRATION 
a] INTERAKTION - I hvilken grad medlemmerne 
deltager og engagerer sig aktivt i foreningen – i 
idrætsaktiviteterne, i det sociale liv og demokra-
tisk. 
 
I forhold til sidstnævnte, hvor meget de socialise-
rer med andre medlemmer – hvor mange, med 
hvem og hvordan – og om de danner sociale net-
værk og fællesskaber og får nye venner.  

b] IDENTIFIKATION - I hvilken grad medlem-
merne identificerer sig med og har en følelses-
mæssig tilknytning til idrætsforeningen og dens 
medlemmer – hele foreningen såvel som det hold 
eller den gruppe, hvor det enkelte medlem er ak-
tiv. 
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Spørgsmålene om strukturel integration er baseret på den undersøgelseslogik, der ses i Fig. 2: For det 
første blev foreningsrepræsentanternes indstilling til, hvor åben foreningen bør være over for for-
skellige befolkningsgrupper, undersøgt. For det andet blev det undersøgt, hvilke grupper foreninger-
ne i særlig grad er interesserede i, og hvad de gør for at få disse grupper (fx handicappede og etniske 
minoriteter) som medlem. For det tredje blev der spurgt til, hvor mange fra disse grupper, der er 
repræsenteret i foreningen  Fig. 2.  

Undersøgelseslogik - Strukturel integration 

 

Fig.  2 :  Evaluer ings logik -  Strukture l  integration 

Fig. 2: Evalueringslogik – Strukturel integration 

Den største metodemæssige udfordring var at opgøre, hvor stor en andel af foreningens medlemmer 
der fx har et handicap eller tilhører en etnisk minoritet. I de fleste tilfælde har foreningen kun infor-
mation om et medlems alder og køn. Informationen om fordelingen af medlemmerne i forhold til 
andre sociale kategorier er derfor baseret på et skøn fra foreningsrepræsentantens side (især hvis 
foreningen har mange medlemmer), og det vil ofte være svært at svare præcist på, hvordan med-
lemmerne fordeler sig på forskellige målgrupper. Dataene om de enkelte målgruppers repræsentati-
on i foreningerne skal derfor fortolkes med forsigtighed. 

 

RESULTATER   

 

Er idrætsforeninger interesserede i, at idræts- og motionsaktiviteter er tilgængelige 
for så mange som muligt? 

Idrætsforeninger er i princippet uafhængige organisationer, som, uanset det overordnede mål om at 
tilbyde idræt, selv vælger, om de vil, og hvordan de vil give forskellige grupper mulighed for at dyrke 
idræt og motion i foreningen. 

I denne sammenhæng kan der skelnes mellem en grundlæggende og principiel åbenhed (alle, der har 
lyst til at blive medlem, er velkomne) og en mere proaktiv tilgang med målrettede tilbud og tiltag 
henvendt til forskellige målgrupper.  

2. Handling 3. Indvirkning 

Er "adgang for alle" 
et tydeligt mål for 
idrætsforeningerne? 
Forsøger de at tilby-
de idræt for så man-
ge mennesker som 
muligt?  

1. Holdninger 

Hvad er idrætsfor-
eningernes mål-
grupper, og hvad gør 
de for at integrere 
forskellige grupper? 
 
 

Er "strukturel inte-
gration" opnået? Er 
de forskellige mål-
grupper repræsente-
ret i foreningerne i 
forhold til deres be-
folkningsandel 

4. Faktorer der fremmer eller begrænser ‘adgangen’ til idrætsforeningerne 
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Resultaterne af undersøgelsen viser, at en stor andel af foreningerne aktivt forsøger at tilbyde aktivi-
teter for så mange grupper som muligt. Næsten 70 procent af foreningerne angiver, at de tilstræber 
at gøre dette. Når de specifikt bliver spurgt om integrationen af socialt udsatte grupper, så falder 
tallene en smule. Det er dog stadig sådan, at over halvdelen af idrætsforeningerne svarer, at deres 
forening forsøger at integrere disse målgrupper bedre  Fig. 3a og 3b.   

 

  

 
GENNEM-

SNIT 
UNG 4,3 

SPA 4,2 

ENG 4,0 

NOR 3,9 

ALLE 3,8 

HOL 3,7 

POL 3,7 

BEL 3,6 

DAN 3,6 

TYS 3,6 

SCH 3,4 
 

Fig.  3a:  Foreningers  indst i l l ing ti l  strukturel  integrat ion ( fordeling af foreningernes  svar)    

 

 

 

 

 
GENNEM-

SNIT 

SPA 3,9 

UNG 3,7 

TYS 3,7 

ALLE 3,5 

POL 3,5 

ENG 3,5 

HOL 3,4 

BEL 3,3 

NOR 3,2 

DAN 3,2 

SCH n/a 
 

Fig.  3b:  Foreningers  indst i l l ing ti l  strukturel  integrat ion  ( fordeling af foreningernes  svar)      
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Hvilke målgrupper støttes i foreningerne vha. målrettede tiltag? 

Det er ikke alle idrætsforeninger, der gør brug af målrettede tiltag for at tiltrække medlemmer fra 
forskellige målgrupper. I gennemsnit forfølger en tredjedel af foreningerne i de deltagende lande en 
sådan strategi for mindst én målgruppe. Der lægges i særdeleshed vægt på børn, unge og personer 
med lav indkomst  Fig. 4. Det er langt mindre sandsynligt, at personer med handicap eller immigran-
ter er mål for specielle initiativer og tilbud i idrætsforeningerne.   

Det er dog bemærkelsesværdigt, at der er så store forskelle mellem landene. I Ungarn, Spanien, Po-
len og Tyskland er det en del af strategien for mange foreninger at målrette tiltag til forskellige grup-
per. Denne tilgang er langt mindre fremtrædende i Danmark, Norge, Belgien og Holland.  

I Ungarn er det kun 15 % af foreningerne, der ikke har målgruppe-specifikke tiltag, mens det i Belgi-
en, Danmark og England er omkring 40 % af foreningerne, der ikke har dette.   

Det er i særdeleshed gældende for de socialt dårligere stillede målgrupper (handicappede, lavind-
komstgrupper eller personer med migrantbaggrund).     

 

"Foreningen tager særlige initiativer for at øge deltagelsen blandt følgende befolk-
ningsgrupper (fx aktiviteter, hold, samarbejdsrelationer, nedsat kontingent, mv)"  

 
Fig.  4 :  Målgrupper for spec iel le in i t iat iver i  idrætsforeninger       
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Som forventet er der forskel på, hvilke redskaber foreningerne bruger, alt efter hvilken gruppe de 
henvender sig til. Det er dog også sådan, at strategierne til at integrere de specifikke målgrupper i 
mange tilfælde er forskellige fra land til land. 
 
Særlige idrætsaktiviteter, lavere kontingent og grupper eller hold for særlige målgrupper (fx handi-
cappede) er de mest gængse tiltag. Samarbejde med andre idrætsforeninger og de kommunale myn-
digheder og institutioner bruges sjældent for at rekruttere medlemmer fra særlige målgrupper  
 Fig. 5.   
 
Foreninger i Ungarn, Tyskland, Polen og Spanien bruger målgruppe-specifikke tiltag i højere grad 
sammenlignet med andre europæiske lande i undersøgelsen. Foreninger i Danmark lader for eksem-
pel til at klare sig næsten helt uden specielle tiltag for de udvalgte målgrupper.  
 
 

 
 

Fig.  5 :  De  oftest anvendte  metoder  t i l  strukturel  integrat ion af udvalgte målgrupper  

  
Hvor godt er personer med et handicap strukturelt integreret i idrætsforeningerne i 
Europa? 

 Personer med et handicap er den målgruppe, der of-
test er ekskluderet eller underrepræsenteret i idræts-
foreninger. 

 Selvom andelen af personer med et handicap i alle 
lande, der er blevet undersøgt, er næsten den samme 
(17-25 %), så er der forskel på andelen af foreninger, 
hvor denne målgruppe slet ikke er repræsenteret (25-
75 %). 

 I alle lande er personer med et handicap ekskluderet 
eller i hvert fald underrepræsenteret i ni ud af ti for-
eninger. 

 Det er kun 2-6 % af foreningerne (formentlig særlige 
handicapidrætsforeninger), der har en større andel af 
handicappede som medlemmer end denne gruppes 
andel af befolkningen. 

 Artikel 30.5 i FN's Konvention om 

Rettigheder for personer med han-

dicap fastslår denne gruppes ret til 

deltagelse i rekreative aktiviteter, 

fritidsaktiviteter og idrætsaktivite-

ter, og der tilskyndes til, at handi-

cappede støttes til at deltage idræt i 

bredest mulig forstand. 
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F ig.  6 :  Strukture l  integration af personer med et handicap i  idrætsforeninger i  Europa 
 

 

F ig.  7 :  Strukture l  integration af personer med migrationsbaggrund i  idrætsforeninger i  Europa 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Polen (18 %)

Ungarn (25 %)

Danmark (20 %)

Belgien (18 %)

Spanien (17 %)

Holland (17 %)

Norge (20 %)

Tyskland (21 %)

England (20 %)

Der er ingen medlemmer med et handicap

Medlemmer med et handicap er underrepræsenteret

Medlemmer med et handicap er svarer til andelen i befolkningen (værdi angivet i parentes ud for landet)

Medlemmer med et handicap er overrepræsenteret
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Belgien (28 %)

 Spanien (19 %)

England (29 %)

Tyskland (21 %)

Der er ingen medlemmer med en migrationsbaggrund

Medlemmer med en migrationsbaggrund er underrepræsenteret

Medlemmer med en mingrationsbaggrund svarer til andelen i befolkningen (angivet i parentes ud for landet)

Medlemmer med en migrationsbaggrund er overrepræsenteret
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Hvor godt er personer med migrantbaggrund strukturelt integreret i idrætsforeninger-
ne i Europa? 

 Personer med migrantbaggrund er ikke repræsenteret i mindst en femtedel af foreningerne på 
tværs af alle landene. I størstedelen af de resterende foreninger er migranter underrepræsente-
ret.  

 I nogle få idrætsforeninger i Tyskland, Belgien, England og Spanien er andelen af personer med 
migrantbaggrund større end forventet i forhold til deres andel af befolkningen. 

 Situationen i Polen og Ungarn bør vurderes separat, da andelen af personer med migrantbag-
grund er meget lav i de respektive befolkninger. 

 

Hvor godt er ældre (+65) strukturelt integreret i idrætsforeningerne? 

 I forhold til den strukturelle integration af ældre viser der sig et interessant billede. Selvom de 
ældre, ligesom de andre målgrupper, er underrepræsenteret i mange idrætsforeninger i Europa, 
så er der også et stort antal foreninger (især i Tyskland, Danmark og Schweiz), hvor de ældre er 
overrepræsenteret i forhold til deres andel af befolkningen. 

Fig.  8 :  Strukture l  integration af ældre (65+) i  idrætsforeninger i  Europa 
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Hvor godt er piger og kvinder strukturelt integreret i idrætsforeningerne? 

Piger og kvinders deltagelse i idræt er steget betydeligt i næsten alle lande i Europa de seneste årtier. 
På trods af dette bekræfter resultaterne, at der stadig er flere mandlige end kvindelige medlemmer i 
idrætsforeningerne.  
 

 I tre fjerdedele af de deltagende idrætsforeninger er andelen af kvindelige medlemmer under 50 
%. 

 Til forskel fra de allerede beskrevne målgrupper er piger og kvinder kun ekskluderet i ganske få 
foreninger. I Belgien, Ungarn, Spanien og Polen har 10-15 procent af foreningerne slet ingen 
kvindelige medlemmer. 

 Kvinder og piger er klart underrepræsenteret i cirka en tredjedel af foreningerne i de ti lande 
(dvs. hvor under en fjerdedel af medlemmerne er kvinder). 

 I lidt under 10 procent af foreningerne udgør piger og kvinder en klar majoritet (dvs. mere end 
tre fjerdedele af medlemmerne er piger eller kvinder). 

Fig. 9: Strukturel integration af piger og kvinder i idrætsforeninger i Europa   
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Polen
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Der er ingen piger og kvinder i foreningen. Kvinder og piger er underrepræsenteret (1 - 25%)

Kvinder og piger er rimeligt repræsenteret (26 - 75%) Kvinder og piger er overrepræsenteret (76 - 100%)
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Hvilke andre faktorer fremmer eller begrænser strukturel integration i idrætsforenin-
ger? 

 Af alle de faktorer, som er undersøgt for deres indflydelse på den strukturelle integration, er 
foreningens størrelse det eneste foreningskendetegn, der har en positiv indflydelse på alle aspek-
terne i Fig. 2 (dvs. holdningen til at integrere alle grupper; tiltag og indsatser der tager sigte på 
særlige målgrupper; samt den faktiske repræsentation af målgruppen i foreningerne). 

 Som forventet har idrætsgrenene og disciplinerne stor betydning for, hvor meget forskellige mål-
grupper er repræsenteret i foreningen. 

 Andre strukturelle parametre eller måden foreningen ledes korrelerer med flere sider af den 
strukturelle integration, men de kan ikke klart identificeres som enten fremmende eller hæm-
mende faktorer.   

 Det står heller ikke klart, om generelle politiske tiltag har en positiv indflydelse på den strukturel-
le integration af de forskellige målgrupper. 

 

HVOR MAN KAN  
STARTE I PRAKSIS 

  

 

Hvordan kan foreningerne bruge disse resultater?  

Resultaterne ovenfor er blot en indledende indikator for, hvor godt forskellige befolkningsgrupper er 
strukturelt integreret i idrætsforeninger i Europa. Der er behov for mere dybdegående analyser for at 
forstå, hvordan integration i idrætsforeninger kan fremmes.  

Der er dog resultater, der giver en indikation på, hvad idrætsforeninger kan gøre for at rekruttere 
særlige målgrupper. Mere end 50 % af alle foreninger angiver, at de allerede prøver at integrere de 
forskellige målgrupper i deres foreninger. For resten af foreningerne kan det være et vigtigt strate-
gisk spørgsmål, om de bør tage lignende skridt for at tiltrække nye medlemmer. Idrætsforeninger, 
der ligger under det nationale gennemsnit for forskellige målgruppers repræsentation, kan aktivt 
søge at imødegå denne udfordring.  

(1) For eksempel har en femtedel af foreningerne ingen medlemmer med migrantbaggrund, 
hvilket betyder at de mister medlemmer i forhold til de andre fire femtedele.  
 

(2) Ligeledes har en tredjedel af foreningerne svaret, at deres andel af kvindelige medlemmer er 
under 25 %. Og det på trods af at kvinders deltagelse i idræt er steget over de seneste årtier, 
og denne trend fortsætter sandsynligvis.  
 

(3) I alle lande er personer med et handicap ekskluderet eller i hvert fald underrepræsenteret i 
ni ud af ti foreninger. Og det på trods af at handicapidræts betydning vokser Verden over. 
Paraatleter kommer i rampelyset og ikke kun til handicap-OL. Flere og flere individer med 
forskellige evner søger at realisere fordelene ved idræt.  
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Ved at udvikle specielle tilbud, der kan tiltrække disse underrepræsenterede grupper, sikrer man, at 
foreningen ikke bliver udkonkurreret. For foreninger i lande, der ligger under det europæiske gen-
nemsnit, er viden fra dataene en mulighed for at indføre afprøvede tiltag fra andre lande, uden at 
glemme situations- og kulturforskelle.  

Samlet er analyserne en god måde for foreninger at opnå en forståelse af de foranderlige krav, som 
medlemmerne og samfundet som helhed stiller, og for at imødekomme dem effektivt.  

Et stort antal foreninger har med succes eksempelvis allerede tacklet udfordringerne ved at sørge for 
idrætstilbud til ældre. Den næste vækstmulighed ligger måske i – i højere grad – at få integreret en af 
de andre særlige målgrupper i foreningen.   
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KORT FORTALT TIL 
IDRÆTSFORENINGER 

  

 

Forskning i idrætsforeninger skal også være til gavn for idrætsforeninger. Med de fem hæfter ’Kort 
fortalt til idrætsforeninger’ vil forskerne i SIVSCE-projektet sætte handling bag disse ord.  

Udvalgte resultater fra undersøgelsen er præsenteret på en måde, så de giver de ansvarlige personer 
i foreninger, organisationer og kommuner et hurtigt overblik over den nye viden, og fremhæver de 
mest relevante resultater for idrætten. 

Beskrivelsen følger med vilje principperne for tydeligt sprog og systematisk præsentation og begræn-
ser sig til kun at medtage den vigtigste viden. 

Læsere, der er interesserede i de komplette og detaljerede resultater af undersøgelsen, kan besøge 
hjemmesiden og finde de dertil hørende forskningsrapporter, videnskabelige artikler samt ’Kort for-
talt til idrætsforeninger’ om andre emner  www.sdu.dk/sivsce 
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