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D et är fullsatt i det lilla omklädningsrummet intill 
Majvallens konstgräsplan västra Göteborg. I en låda 
ligger fotbollsskor, som plockas upp, provas och snöras 

på. ”Lyssna, allihop!”, hörs en kvinnoröst som överröstar 
pojkarnas sorl.

– Okej, svenska eller english? frågar tränaren Matilda 
Brinck-Larsen.

Taktiksnacket blir på svenska. Några spelare översätter 

åt lagkamrater. Reza, Hussein, Mohammed, Hamid, Ahmad, 
Mojtaba och de andra får veta vilka positioner de ska spela på, 
och vem som ska börja på avbytarbänken.

– Vi måste kommunicera! säger Lisa Ek som är lagets andra 
tränare. I förra matchen försökte vår kortaste kille markera 
motståndarnas längsta spelare. Inte bra. Vi måste hjälpa var-
andra. Visa med kroppen, med händerna.

Hon gestikulerar. Spelarna tittar koncentrerat på henne. 

De har flytt krig, förföljelse och fattigdom.  
Nu spelar de ensamkommande flyktingarna fotboll tillsammans i Sandarna BK. 

– Vi förstår varandra även om vi inte pratar samma språk, säger Isa Sido.
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RUND GEMENSKAP

Flera nickar bekräftande tillbaka när hon söker deras blickar. 
Isa Sido, 17, är målvakt. Han är kurd och har bott i Syrien. 

Han flydde utan familj eller vänner från kriget och kom till 
Sverige för fem månader sedan. Nu bor han på ett asylboende 
vid Ekmanska i stadsdelen Örgryte.

– Jag gillar laget, vi förstår varandra även om vi inte pratar 
samma språk. Vi trivs tillsammans och vi har roligt. Vi kom-
mer från många olika länder, men det går bra ändå. Just nu 
vill jag bara spela här, men i framtiden kanske jag spelar i 
något annat lag, säger han.

Sandarna lag C är 85 killar mellan 15 
och 21 år som alla har flytt från krig och 
fattigdom. De kommer från Afghanistan, 
Iran, Somalia och Syrien och de bor 
runtom i Göteborg på flera olika slags 
boenden för ensamkommande barn och 
ungdomar. 

Sajad Golami, 17, har varit med i Sandarna BK i fyra må-
nader. Han flydde till Sverige från Afghanistan i höstas. 
Träningarna och matcherna är fasta punkter i hans nya vardag.

– Det är viktigt för mig att vara med här. Jag träffar kompisar 
och jag får bra kondition. Jag gillar att träna. Det är ett bra sätt 
för mig att komma in i det svenska samhället, att träffa andra 
människor. Jag vill lära mig mer svenska, och det gör jag här.

Fotbollslaget har funnits sedan 2013. Matilda Brinck-
Larsen, som då var arbetsledare på ett boende för ensamkom-
mande flyktingbarn, drog igång det.

– Idén kommer från ungarna själva, säger hon. De såg att 
det fanns hinder när de ville spela fotboll i klubbar i Göteborg. 
Mottagandet fungerade inte. Ingen pratade med dem. De kände 
sig inte välkomna. Det var svårt att förstå vad som förväntades 
av dem. Det var många saker som gjorde att de kände att fotbol-
len blev något negativt i deras liv, istället för något positivt som 
det hade varit i deras hemländer. En kille fick ont i magen när 
han skulle vara med ett annat lag. De svenska spelarna blev 
irriterade när han inte fattade språket. Ingen tog sig tid att ut-
trycka saker så att han verkligen förstod. 

Tränaren Lisa Ek är själv fotbollsspelare på elitnivå, nu i 
Göteborg FC och tidigare i Malmö. Hon fyller i:

– Ett mål är att de ska slussas ut i ”vanliga” lag. Det hand-
lar om att göra dem så trygga att de litar på sin fotbollskun-
skap, säger hon. Oftast är det inte brist på fotbollskunnande 
som hindrar dem från att börja i andra lag, utan snarare att de 
känner att det är ett för stort steg, att ingen tar hand om dem 
eller att de inte är välkomna. 

I år ska Sandarna BK lag C för första gången spela seriefotboll. 
– Det öppnar upp väldigt mycket möjligheter. Killarna 

kommer att träffa andra lag och ungdomar i sin egen ålder. 
Jag hoppas att det leder till att någon spelare blir värvad och 
framför allt att de kommer att få spela under jämlika förhål-
landen. Tidigare har de spelat i Korpen mot gubbar i 40-års-
åldern – typ vita kränkta män som inte klarar av att vara 
förebilder, säger Matilda Brinck-Larsen.

Målen med Sandarnas C-lag är mer än bara mål, skoj och 
fysisk aktivitet. 

– Alla ska hamna rätt. Det ska gå bra för dem och ingen 
ska hamna i utanförskap. Det är mina absoluta målsättningar. 

Och skulle de hamna i en situation där utanförskapet är en del 
av deras liv så ska de veta vart de ska vända sig och vad de 
själva kan göra för att förbättra den situationen, säger hon och 
fortsätter: 

– De har gemensamt att de har kommit ensamma och helt 
nya till Sverige. Det är individer som är på olika nivåer i livet. 
En del har tagit sig igenom flykten med en kraftfullhet och an-
dra är mer sargade. En del har utbildning och ett fungerande 
system bakom sig som påminner om det svenska, medan andra 

kommer från landsbygden eller gatans 
värld. Det är ungdomar med otroligt 
olika förutsättningar.

Lisa Ek: 
– Killarna har med sig mycket i 

bagaget som de brottas med varje dag. 
Men de är verkligen i nuet när de är 

här. Det här är en oas för dem. Om de har haft jobbiga stunder 
så glömmer de av det i alla fall den stunden de är ute på 
planen. Inga andra jag har sett blir lika glada när de har 
lyckats med något. Det är som om de har vunnit VM varje 
gång det går bra. Det är äkta känslor. 

SANDARNA BK C-LAG MATCHER I MAJ
• 10 maj 16.15 (Majvallen): Sandarna–Hermansby.
• 20 maj 19.30 (Flodala IP): Floda–Sandarna.
• 31 maj 14.15 (Majvallen): Sandarna–Komarken.

MFF GÖR SOM SANDARNA
Malmö FF planerar att i höst starta fotbollsträningar för ensamkom-
mande flyktingbarn.
Förre A-lagsspelaren Jan-Olov Kindvall är avdelningschef för ”MFF i sam-
hället” och tycker att fotboll är ett bra verktyg för integrationsarbete.

– Det är en bred aktivitet som många känner till och har sysslat 
med, säger Kindvall till Sydsvenskan. Men fotbollen är inte det vikti-
gaste, utan ett redskap för att uppnå andra saker. Vi kan ge ungdo-
marna ytterligare en arena att lära sig på. Det handlar om att hitta en 
aktivitet förutom studier för att komma in mer naturligt i samhället.

”Det är som om de har 
vunnit VM varje gång”
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