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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om yrkesverksamma anser att idrott kan leda till integration 

för barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt vilka möjligheter och hinder det finns för 

detta. Vi har använt en kvalitativ metod i form av intervjuer med informanter som arbetar 

parallellt med idrott och integration. Utgångspunkten i studien har varit Diaz integrationsteori 

som har inspirerat vår intervjuguide och definierat studiens syn på begreppet integration. 

Resultatet av studien visar att idrott kan fungera integrationsfrämjande och att det är 

relationerna deltagarna knyter med varandra som bidrar till detta. Resultatet tyder också på att 

socialt arbete med integration kan inspireras av idrottens sätt att skapa arenor där människor 

kan mötas. 

 

Nyckelord: Idrott, Integration, Barn och ungdomar, Utländsk bakgrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate whether professionals believe that sport can lead 

to integration for children and young people with a foreign background and what 

opportunities and barriers exist for this. We have used a qualitative method in the form of 

interviews with informants who work in parallel with sports and integration. The starting 

point of the study has been Diaz integration theory, which has inspired our interview guide 

and defined the study's view on the concept of integration. The results of the study show that 

sport can promote integration and that it is the relationships that the participants associate 

with each other that contribute to this. The result also indicates that social work with 

integration can be inspired by the sport's way of creating arenas where people can meet. 

 

Keywords: Sports, Integration, Children and adolescents, Foreign background  
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1. Inledning 

Att många människor i världen drivs på flykt är nog inte en nyhet för någon. Anledningarna 

till detta kan vara allt från krig och fattigdom till naturkatastrofer och förföljelse. Enligt 

aktuell statistik från UNHCR (2019) är idag 70.8 miljoner människor på flykt i världen, varav 

ungefär 28 miljoner är barn. Sverige har genom åren tagit emot olika grupper av människor 

som sökt ett nytt hem. Historiskt beskriver Johansson (2015) hur en stor förändring skedde i 

början av 1970-talet då Sverige stängde dörren för utomnordisk arbetskraftsinvandring, 

därefter har de uteslutande vägarna in till Sverige varit flyktinginvandring och 

familjeåterförening.  

 

Under åren 2015–2016 skedde det som i efterhand kom att beskrivas som den stora 

“migrationskrisen” eller “flyktingkrisen” i Europa då en stor mängd människor sökte skydd i 

Europa. År 2015 var det 162 877 personer som sökte asyl i Sverige, vilket ledde till att 

invandringen till Sverige slog rekord år 2016 då 163 005 människor invandrade (Statistiska 

centralbyrån, SCB, 2019). Av dessa 163 005 människor var det ungefär 35 000 

ensamkommande barn. Efter rekordåret har invandringen minskat och 2018 var det 132 602 

personer som invandrade till Sverige. Samma år, 2018, sökte 6 329 barnasyl i Sverige varav 

944 av dessa var ensamkommande (UNICEF, 2019). Ensamkommande barn avser alla barn 

under 18 år som självständigt, dvs. utan släktingar, ansöker om asyl. Definitionen gäller såväl 

i nationella som internationella konventioner (Melander, 2015, s. 149). Sverige hade år 2018 

en befolkning runt 10 miljoner varav närmare 2 miljoner var utlandsfödda (SCB, 2018).  

 

För att Sverige som land ska kunna ta tillvara på de nya invånarna och kunna hjälpa dessa 

individer att få ett så bra liv som möjligt ställs det krav på ett fungerande integrationsarbete. 

Westin (2015) beskriver att det centrala för en fungerande integration är delaktighet och 

deltagande i: arbetsmarknaden, skolsystemet, föreningslivet och det politiska systemet. 

Integration är ett ömsesidigt arbete genom vilken etablerade och nyanlända tillsammans 

skapar processer för interaktion och utbyte. Föreningslivet kan i det ljus ses som en arena 

vilken tillåter och möjliggör nya möten och bekantskaper.   

 

Idrotten kan beskrivas som en positiv arena för integration. Riksidrottsförbundet, RF, (2019a) 

förklarar i sin rapport att idrotten kan ses som ett globalt fenomen med specifika egenskaper 

för integrationsarbete. Idrotten beskrivs av RF (2019a) besitta potential för att överbrygga och 
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förbise sociala, kulturella samt nationella olikheter. RF (2019a) har genomfört en 

enkätundersökning på 422 nyanlända barn och ungdomar, i undersökningen uppger 25% att 

de idrottar i någon förening medan 56% uppger sig aldrig ha idrottat i någon förening i 

Sverige. Deltagandet är nästan hälften mot deltagande hos svenska barn och ungdomar som 

ligger på 47%. Undersökningen visade också att 53% av de nyanlända barnen uppgav sig vilja 

börja idrotta i en svensk idrottsförening RF (2019a). 

 

1.2. Bakgrund 

Enligt statistik från UNHCR (2019) är Sverige ett av de länder som tar emot flest flyktingar 

sett till landets invånarantal. Då Sverige tar emot mycket människor som är på flykt är det 

viktigt med ett fungerande integrationsarbete. Människor som kommer till Sverige påverkar 

den svenska populationen, bland annat genom att det finns fler människor i arbetsför ålder 

vilket kan vara en tillgång för samhället. Enligt SCB (2018) kommer 30% av Sveriges 

befolkning mellan 25–64 år vara utlandsfödda år 2028. Det är i denna åldersgrupp som man är 

tänkt att förvärvsarbeta för sin inkomst samt betala skatt för att Sverige ska kunna upprätthålla 

en fungerande välfärd. Ur ett långsiktigt perspektiv är det av vikt jobba för att integrera de 

nya medborgarna till det svenska samhället för att på bästa sätt ta tillvara på alla de människor 

som kommer till Sverige, men också att stärka deras möjligheter att nyttja samhällets resurser 

och känna sig som en del av samhället.  

 

Det finns forskning gällande idrottens positiva krafter och effekter på personer som utövar 

någon form av idrott. Det finns också forskning som visar att invandrare är 

underrepresenterade inom det svenska idrott och föreningslivet. Det är därför av vikt att 

undersöka vad det är som försvårar vägen in i idrottsvärlden för barn och ungdomar med 

utländsk bakgrund. Likaså är det viktigt att undersöka vad idrotten kan tillföra i 

integrationsarbetet för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. 

 

Det sociala arbetet skall inte bara behandla sociala problem utan även undersöka deras 

konsekvenser och lösningar. Vi anser därför att det är viktigt att undersöka om och hur 

idrotten ger förutsättningar för barn och unga att integreras i samhället. Kommuner anställer 

för närvarande fältassistenter var huvudsakliga arbetsområde är att möjliggöra idrottsliga 

aktiviteter. Uppsökande verksamhet finns preciserad 3 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) 

där det beskrivs att socialtjänsten skall främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden. 
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1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i vilken utsträckning det finns möjligheter 

att nå integration genom idrottsligt engagemang.  

 

1.3.1. Frågeställningar 

Genom att intervjua yrkesverksamma inom idrottsverksamheter vill vi undersöka:  

● Hur idrotten kan verka integrationsfrämjande för barn och ungdomar med utländsk 

bakgrund? 

● Vilka möjligheter och hinder de uppmärksammar för integration genom idrott för barn 

och ungdomar med utländsk bakgrund? 

 

1.4. Disposition  

Inledningsvis, i kapitlet benämnt teoretisk bakgrund, kommer vi att presentera teorier. I detta 

kapitel kommer vi även gå igenom den tidigare forskningen samt centrala begrepp. I det 

tredje kapitlet, vårt metodkapitel, kommer vi presentera metoden vi valt för detta arbete samt 

vår personliga förförståelse av ämnet. Metodkapitlet följs upp av resultatavsnittet i vilken vi 

presenterar studiens övergripande resultat, det kommer efterföljas av en sammanfattning. I det 

avslutande kapitlet diskussion jämför vi studiens resultat med tidigare forskning och 

diskuterar vilka implikationer vi ser för integration genom idrott, förslag på vidare forskning, 

metoddiskussion samt våra slutsatser av studien. 
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2. Teoretisk bakgrund  

Området för integration har forskats intensivt kring och en av de mest citerade svenska 

integrationsforskare är José Alberto Diaz. Diaz (1997) vedertagna beskrivning gör gällande 

att integration kan definieras som ett tillstånd i vilken den invandrade individen når allt från 

en partiell till en fullständig jämlikhet med den infödde individen. Diaz (1997) beskriver att 

den invandrade parten framförallt skall ha samma tillgång till bestämda 

samhällsformer/samhällsarenor. Integration genom detta synsätt definieras därför i huvudsak 

som ett socialt fenomen vilket baseras på kvalitén hos invandrares relationer i och med 

mottagarsamhället. Integration beskrivs också vara en process genom vilken individen blir en 

fungerande del i en stor och varierande del av samhället. De former som Diaz (1997) 

benämner är ekonomiska, sociala, politiska, personliga och kommunikativa men även former 

som familj och boende tas upp. Nedan följer en beskrivning av dessa integrationsformer då 

dessa ligger till grund för våra frågeställningar:  

  

-       Ekonomisk integration gäller individens tillgång och åtkomst till närings- och 

arbetsliv. Det gäller ur ett personligt perspektiv att få tillgång till inkomst och 

yrkesposition inom arbetsmarknaden. 

  

-       Social integration innebär för individen ett kontaktnät. Det kan handla om såväl 

vänskaps- som förtroenderelationen. Diaz (1997) kallar den sociala integrationen 

för en form av ”socialt kapital”. 

  

-       Politisk integration kännetecknas av fullständiga politiska rättigheter men också av 

delaktighet i den politiska processen, såsom valdeltagande och 

representantdeltagande. 

  

-       Personlig integration beskrivs som individens tillfredsställelse i det nya landet, det 

gäller såväl boende, inkomster, arbete, etc. Det förklaras som en subjektiv känsla 

av integration på olika samhällsarenor. 

  

-       Kommunikativ integration berör de språkliga kunskaper som krävs för att kunna ta 

del av informationen som delges samtliga invånare inom det massmediala fältet. 
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Det handlar också om att den som invandrat skall kunna göra sig förstådd 

gentemot majoritetssamhället. 

  

-       Familjeintegration ses som tillgången till sociala nätverk i form av 

släktförhållanden. Enligt Diaz (1997) sker det framförallt genom äktenskap och 

samboförhållanden över etnicitetsgränser. 

  

-       Boendeintegration innefattar individens utvecklande av sociala nätverk i 

bostadsområdet. Områdets sammansättning av etniska tillhörigheter är av central 

betydelse för denna integrationsform men också individens tillgång till ordinära 

bostadsförhållanden. 

 

En sammanfattande teoretisk modell 

Vi kommer i studien ta avstamp i Diaz (1997) teori om de integrationsformer som banar väg 

för en fungerande integration. Modellen nedan (se figur 1) förklarar och tydliggör hur dessa 

områden fungerar. Då Diaz teori är en så pass stor del av detta arbete tycker vi att modellen 

kan fungera i syfte att ge en visuell överblick av dessa former. 
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 Figur 1. Vår utarbetade modell över Diaz integrationsformer 

.  

 

Figur 1 förklarar hur Diaz (1997) menar att definierade områden helt eller delvis måste 

uppnås för att en individ skall anses vara integrerad i ett nytt samhälle.  

 

2.2. Tidigare forskning 

Inför sökning av vetenskapliga artiklar bokades en tid med högskolans bibliotekarie för en 

genomgång om hur vi skulle gå tillväga, vilka databaser vi skulle använda oss av samt vilka 

sökord som var bäst lämpade att använda utifrån vårt ämne. Utifrån detta gjordes två 

sökningar i databaserna “Social Sciences Citation Index” och “Sport Discus”. Sökorden som 

användes för att täcka kombinationen av integration och idrott för personer med utländsk 

bakgrund var integra*, immigra*, refugee*, migrant*, asylum seeker*, newcomer*, sport*. Vi 

filtrerade resultatet av sökningarna med att artiklarna skulle vara mellan år 2000–2019 för 

relevans, peer-review för att de skulle vara granskade och på engelska för att vi skulle kunna 

läsa dom. Sammanlagt genom sökningarna i de båda databaserna fick vi 107 träffar. Vi gick 

tillsammans igenom samtliga 107 träffar och sparade sedan ner 28 olika artiklar som var av 
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relevans för vår studie. Relevansen baserades på att artiklarna innehöll information gällande 

idrottens integrationsmöjligheter. Vi gick tillsammans systematiskt igenom alla artiklar en 

gång till ännu mer grundligt med inklusionskriteriet att de skulle förklara aspekterna kring 

idrott och integration. Vi har även använt oss av böcker från biblioteket samt en rapport från 

riksidrottsförbundet för att få en bra bild av tidigare forskning. Nedan redogörs för ett 

övergripande forskningsläge gällande idrott och integration. Den tidigare forskningen avser 

att kunna användas som en grund i den tolkning vi kommer göra av vår insamlade data. 

 

Riksidrottsförbundet, RF, (2019b) har gjort en kvalitativ studie kring 31 idrottsföreningar 

arbete med integration. Rapporten av RF (2019b) visar i sitt resultat på vikten av en bredare 

samverkan mellan olika aktörer som i detta fall är staten, kommunen och föreningarna och att 

ett långsiktigt stöd i form av resurser men också organisatoriskt stöd krävs i satsningarna för 

delaktighet för nyanlända. RF (2019b) lyfter också fram några av de hinder och svårigheter 

som tagits upp av föreningarna i form av svårighet att integrera flickor, involvera föräldrar, 

transporter samt medlemsavgifter för de med låg inkomst. Något som föreningarna valde att 

lyfta som problematisk var att verksamheten organiseras i projektform och att den får årlig 

finansiering, vilket leder till att det blir svårt att hålla ett långsiktigt perspektiv samt att 

verksamheten helt kan avstanna om man får avslag på ansökan om fortsatta projektmedel (RF, 

2019b).  

En framgångsfaktor som föreningarna nämner i rapporten från RF (2019b) är att ha en tränare 

som pratar flera språk och som har liknande erfarenheter som de nyanlända, det har 

framkommit på flera ställen och benämns som en explicit framgångsfaktor. MacPhail (2012), 

precis som RF (2019b) betonar att föräldrar, syskon, kamrater, lärare och tränare är en viktig 

del i huruvida en ung person börjar och sedan fortsätter delta inom idrott. Dessa benämns som 

en signifikant andra/betydande andra och kan översättas till positiva rollmodeller. Den 

ömsesidiga interaktionen mellan unga människor och den socialisationsprocessen som följer 

resulterar i att unga utvecklar en självuppfattning gällande sin kompetens och sitt deltagande i 

den valda idrotten (Macphail, 2012). Detta kan tolkas som att bra rollmodeller i betydelsen 

signifikant andra är en väg in till idrott samt att man i relationen med de andra deltagarna 

utvecklar en självbild av sitt deltagande som påverkar om man väljer att fortsätta eller inte. En 

signifikant andra kan beskrivas som en positiv rollmodell som ger en viktig positiv spegling 

och som man vill ta efter. 
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Det går att diskutera vad idrott har för egentlig effekt på barn och ungdomar. MacPhail (2012) 

menar att idrott potentiellt har en positiv inverkan på fysiken, det sociala, det psykomotoriska 

och den mentala utvecklingen. Tjejer och killar som är mer aktiva inom idrott har högre 

trolighet att karaktäriseras med högre nivå av egenvärde än jämnåriga som inte är aktiva 

(MacPhail, 2012). En persons deltagande i idrott är något som MacPhail (2012) har tolkat 

genom att man i 11–14 årsåldern utvecklar en motivationsprofil som formar hur man sedan 

kommer förhålla sig till fysisk aktivitet. Hjelm (2015) beskriver dock hur det existerar en 

dualism och en dikotomisering inom idrottens syn på lek i motsats till tävling (Hjelm, 2015). 

Leken anses i första hand vara förknippad med fysiska utlopp, rekreation och social 

interaktion, medan tävlingen förknippas med allvar, krav och prestation. Hjelm (2015) 

tydliggör en syn genom vilken lagidrott kan fungera som en verksamhet med förtätad relation 

mellan det sociala, moraliska och fysiska. Det handlar om en genomsyrad ömsesidighet i 

vilken krav, förväntningar och reflektioner berör såväl det som har skett, det som kommer att 

ske och det som sker i nuet. Det kan anses att den mellanmänskliga kontakten inte enbart 

återfinns i den idrottsliga praktiken utan kanske framförallt vid sidan av utövandet, dvs. 

”utanför planen”. 

 

Macdonald, Pang, Knez, Nelson och McCuaig (2012, s. 14) utreder begreppet exkludering 

relaterat till idrottsdeltagande för barn och ungdomar. Exkludering förklaras som ett 

motsatsbegrepp till inkludering och därigenom en avsaknad av gemenskap. Macdonald et al. 

(2012) undersökte detta genom tre projekt i vilka man genomförde semistrukturerade 

intervjuer med barn mellan 10–16 år. Frågorna rörde exkludering och huruvida det är något 

som händer för barn och ungdomar. Författarna framhåller exkludering från två synsätt, att 

man själv kan välja att bli exkluderade och att man blir exkluderad. Att välja exkludering från 

idrotten förklarar Macdonald et al. (2012) genom att prioritera skolan, har familjeansvar, 

religiösa förväntningar eller att genom ointresse välja att inte delta. Författarna förbehåller 

dock möjligheten att det inte är den absoluta sanningen då de tillkännager att deras resultat 

inte kan förklara allas idrottsdeltagande. Att bli exkluderad förklarar Macdonald et al. (2012) 

med att trots att barn och ungdomar har viljan att delta så påverkar faktorer som kostnader, 

geografiska avstånd, kulturella begränsningar och rasism vilket gör att det blir en svårighet. I 

studien av Macdonald et al. (2012) såg man också att viljan att bli inkluderade var stark. 

Författarna anser att deras resultat pekar mot att strukturella drag, som restid, avgifter, tajming 

och tränares uppförande, kan vara avgörande drag för inkludering på så vis att det kan såväl 

försvåra som underlätta inkludering. 
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Ett exempel på en exkluderande faktor är kostnaden, att delta i idrott är som kanske bekant 

inte gratis. Priset varierar i kostnad från idrott till idrott, men det är för vissa föräldrar en 

utgift som är svår att undvara sina barn. Collins (2012) bekräftar detta genom att förklara hur 

kostnaden för idrott eller aktiviteter utanför skoltid kan vara svår för föräldrar med låg 

inkomst. Collins (2012) menar också att det finns forskning som pekar på att deltagande i 

idrott har positiva effekter på barns resultat i skolan. Detta genom att fysisk aktivitet kan 

hjälpa koncentrationsförmågan, stärka självförtroende och självkänsla samt hjälpa barnen med 

sina relationer till klasskamrater och lärare. Det går alltså att argumentera för att barn i 

familjer där man har råd att bekosta deltagande i idrott utanför skolan tillskrivs fördelar som 

påverkar skolresultaten positivt, vilket på sikt kan antas leda till bättre framtidsutsikter. 

 

Morela, Hatzigeorgiadis, Sanchez, Papaioannou och Elbe (2017) undersöker 

majoritetssamhällets inställning till immigranter och hur denna inställning påverkar och 

formar möjligheten för ungdomars integration via sport. Morela et al (2017) förklarar att 

integration är en tvåvägsprocess i vilken inställningen hos majoritetssamhället ofta förbises. 

Morela et al. (2017) förklarar, precis som Spaaij (2013), att fokus bör läggas på samhället för 

att ordna kontrollerade och säkra mötesplatser inom idrotten. Dessa mötesplatser bör enligt 

Spaaij (2013) vara trygga, komfortabla och accepterande oavsett individuella och kulturella 

skillnader. Ur ett för idrotten positivt hänseende kan tilläggas att Morela et al (2017) påvisat 

att de aktiva inom idrottslig rörelse visat högre intresse för kulturellt utbyte än de som inte 

ansetts vara idrottsligt aktiva.  

 

Det finns de som ifrågasätter vad idrotten kan bistå med när det gäller integration. Spracklen, 

Long och Hylton (2015) kritiserar uppfattningen att idrott och sport fungerar som en 

universell arena för integrering. Spracken et al. (2015) beskriver hur specifika tränings- och 

idrottsgrupper snarare agerar för att enbart gynna en homogen grupp, exempelvis 

fotbollsintresserade män. Det beskriver också hur nyanlända i stor utsträckning kommer i 

kontakt med föreningar som placerats i närområdet, vilket innebär att det vid 

boendesegregation förekommer föreningar som enbart innehar personer ur en del av 

populationen. Spracken et al. (2015) förklarar därför att de tycker att akademiker, 

yrkesverksamma och beslutsfattare bör inneha en mer kritisk syn på idrott. De avslutar 

studien med rådet att mer arbete bör läggas på att få sport att överbrygga olikheter snarare än 

att som idag rama in individuella skillnader. 
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I en studie av Min och Breuer (2018) ville forskarna mäta kvalitén av de erfarenheterna som 

migranter i Tyskland hade med idrottsföreningar då man i Tyskland har börjat jobba efter ett 

initiativ som kallas för ”integration genom sport”. Min och Breuer (2018) studie visar att 

migranternas positiva erfarenheter har mer att göra med relationer med ledare, kamrater och 

dessa interaktioner än de materiella ting som faciliteter, utrustning och pris som tidigare 

forskning pekat på. Min och Breuer (2008) skriver att resultatet av studien visar att 

interaktionerna är det som migranterna pekar på som den signifikanta erfarenheten av 

idrottsföreningarna och att man därför kan se dem som arenor för stärka sociala nätverk 

genom att dela information och erfarenheter som kan leda till interagerande och kulturell 

integration till värdlandet.  

 

2.2.1. Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har belyst hur relationer och interaktionerna är det som nyanlända 

värdesatt mest vid deltagande i idrott, det var mindre fokus på materiella faktorer som 

faciliteter och utrustning. Det som sker ”utanför planen”. Motsatsen till att bli inkluderad är 

att bli exkluderad och det beskrivs hur man kan skilja två olika begrepp gällande exkludering 

genom att välja eller att bli exkluderad. Ett barn påstås kunna välja att bli exkluderad relaterat 

till personliga val som att prioritera skola medans att bli exkluderad kopplas ihop med 

kostnader, geografiskt avstånd och kulturella begränsningar trots en vilja att delta. Kostnaden 

för idrott kan vara begränsande för många familjer med låg inkomst vilket gör att barnen i 

dessa familjer inte får ta del av de positiva effekter som idrotten beskrivs ha genom bland 

annat skolresultat.  

 

Det har lyfts kritik mot huruvida integration kan skapas genom idrott då de personer som det 

rör ofta hamnar i föreningar i sitt närområde vilket bildar homogena grupper i segregerade 

bostadsområden. Man menar att en mer kritisk syn på idrotten måste till från beslutsfattare för 

att idrotten ska kunna överbrygga olikheter. Integration beskrivs som en tvåvägsprocess där 

inställningen hos majoritetssamhället ofta förbises. Aktiva inom idrottsrörelsen har visat på 

högre intresse för kulturellt utbyte än de som inte var aktiva. Fokus från samhället för ordnade 

mötesplatser som är trygga och accepterade efterfrågas av forskarna. Ur en svensk kontext så 

pekar Riksidrottsförbundets rapport (2019b) på vikten med samverkan mellan aktörer och ett 

långsiktigt stöd i form av finansiering för att bedriva integrationsprojekt. Man beskriver 

svårigheter med integrationsfrämjande idrott genom att integrera flickor, involvera föräldrar, 
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transporter samt avgifter. En flerspråkig ledare med liknande erfarenhet som barnen beskrivs 

som en framgångsfaktor. 

 

2.3 Centrala begrepp 

Utländsk bakgrund 

Vi kommer i arbetet nämna begreppet utländsk bakgrund och i dessa fall syftar vi på barn och 

ungdomar som är utlandsfödda alternativt har föräldrar som invandrat till Sverige. 

Definitionen är densamma som föreligger hos exempelvis SCB och andra svenska 

myndigheter (Melander, 2015, s. 149). Anledningen till att vi valt utländsk bakgrund är att 

dessa barn, och även dessa familjer, inte sällan har ett mindre socialt nätverk (Martinsson, 

2018). Det finns således anledning att undersöka huruvida idrotten och ett föreningsliv kan 

hjälpa individer med utländsk bakgrund att utvidga sitt sociala nätverk.  

 

Integration 

Föreliggande studie kommer att utgå ifrån Diaz (1997) definition av integration, men det är 

långt ifrån den enda definitionen som återfinns. Integration har i den allmänna diskursen, 

precis som Westin (2015) beskriver tolkats på olika sätt. Den långtgående och mest 

utpräglade tolkningen är att integration skall ses som möjligheten att vara delaktig i den 

offentliga sfären, men samtidigt ha utrymme i det privata för att kunna leva efter hemlandets 

traditioner, förhållningssätt och språk. Westin (2015) fortsätter förklara att ett centralt 

kriterium för fungerande integration är deltagande på arbetsmarknaden, inom skolväsendet, 

föreningslivet och det politiska systemet. Vårt arbete kommer ta avstamp i föreningslivet för 

att se om medverkan och deltagande i denna sfär kan påverka och ge ytterligare möjligheter 

inom andra fält.  

 

Idrott 

Det finns en rad olika förklaringar till varför idrotten har blivit så pass stor som den har blivit. 

Olofsson, Lindroth och Hellspong (2019) radar upp alltifrån marxistiska föreställningar om 

att idrotten skulle vara förberedande för arbetsdagens yrkesmässiga gärningar, religiösa 

föreställningar om bruk till biologiska drivkrafter som överskottsenergi, lek och prestation. 

Dagens idrottsliga rörelse tog dock sin riktiga start som folkrörelse åren innan första 

världskriget och förvandlades under mellankrigstiden till en massrörelse. Det är från 
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mellankrigstiden till idag en av de mest dynamiska inslagen i folkrörelsesverige med 

oavbruten medlemstillväxt (Olofsson et al., 2019).  

 

Begreppet idrott i uppsatsens generella uttryck åsyftar rörelse som sker i grupp, helst men inte 

ett måste är också att det sker under en föreningsverksamhet. Detta då vi vill undersöka de 

processer som sker när rörelser och aktiviteter kopplas samman med någon form av socialt 

utbyte. Det skall vara på en arena där såväl det fysiska som psykiska möter och interagerar 

med andra. Det kan vara sporter där individer tävlar individuellt, som exempelvis simning, 

men där lektioner, träningstillfällen och mötesplatser anordnas av en förening och i grupp.  
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3. Metod 

Vi kommer nedan redogöra för hur vi har genomfört vår studie samt vilka metodologiska val 

som har gjorts. 

 

3.1. Design 

Studien avser att undersöka huruvida idrotten fungerar som en integrationsfrämjande aktivitet 

för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. För att undersöka detta har vi använt oss av 

en kvalitativ metod där datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade intervjuer.  

 

Skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ metod är stora och många och undersöker på 

olika sätt. Bryman (2011) beskriver några av dessa olikheter genom att kvantitativ forskning 

ofta beskrivs ge en statisk bild av den sociala verkligheten och den kvalitativ forskning istället 

lägger fokus på kopplingar mellan deltagarnas beteenden i sociala situationer. Vidare 

beskriver Bryman (2011) ytterligare en skillnad genom att kvantitativa forskare vill att deras 

data ska kunna generaliseras till en utvald population. Målet med den kvalitativa forskningen 

är snarare att söka individens förståelse av åsikter, beteenden och värderingar i den kontext 

som undersökningen genomförs i. I vår studie ville vi finna de kvalitativa aspekterna i 

fenomenet, det vill säga hur informanterna anser att idrott kan främja integration. Ansatsen 

medför således att en kvalitativ metod ansågs lämpligast.  

 

3.2. Population och urval 

Urvalet för vår studie är gjord utifrån ett målinriktat urval där vi har avsett att komma i 

kontakt med personer som arbetar parallellt med integration och idrott. I detta fall personer 

som jobbar integrationsfrämjande med barn och ungdomar. Att vi valt denna typ av urval är 

främst för att det är en väldigt specifik grupp av människor som besitter den kompetens och 

kunskap som behövs för att besvara vår frågeställning. Bryman (2011) beskriver ett 

målinriktat urval genom att det är en urvalsteknik av ett strategiskt slag som försöker att skapa 

en överensstämmelse mellan forskningsfråga och urval. Risken om vi bara hade vänt oss till 

personer som är kompetenta inom idrott eller bara inom integration är att vi hade missat viktig 

kunskap som berör just integrationsfrämjande möjligheter genom idrott.  

 

Vi har kommit i kontakt med våra fem intervjupersoner dels genom att söka på internet efter 

personer som jobbar med integration och idrott samt att diskutera studien med personer i vår 
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omgivning som har bidragit med tips på personer att kontakta. De personer vi intervjuade har 

i sin tur också tipsat om tänkbara kontakter att gå vidare med. Bryman (2011) beskriver 

snöbollsurval som en form av bekvämlighetsurval där man avser att få kontakt med ett mindre 

antal människor som är relevanta för undersökningens tema, och att sedan använda dessa för 

att få tag på ytterligare kontakter till undersökningen.  

 

3.3. Datainsamling 

Studien är teoristyrd och utgår från Diaz (1997) teori om integration genom sju områden, 

dessa områden har legat till grund för den intervjuguide som konstruerats. För att se detaljerad 

intervjuguide se bilaga 2. Bryman (2011) förklarar att en semistrukturerad intervju innebär att 

forskaren har en lista på specifika teman som ska beröras men att den intervjuade samtidigt 

ges frihet att utforma sina egna svar. Denna teknik ansåg vi passade bäst in i studien då vi vill 

beröra ett specifikt område men samtidigt vill kunna ställa följdfrågor och få utvecklande 

svar. Det faktum att möjligheten för följdfrågor finns gjorde att vi valde att båda författarna 

skulle delta vid intervjutillfällena, då vi ansåg att det ökade chansen för bra följdfrågor.  

 

Vi författare har tillsammans genomfört intervjuerna som alla har varat under en tidsram på 

40–50 minuter. Vi har använt inspelningsutrustning för dokumentation som sedan överförts 

till lösenordskyddad dator. Intervjuerna har sedan transkriberats, något som Bryman (2011) 

menar är en tidsödande process och i vårt fall tog det fem till sex timmar per intervju. I slutet 

av intervjuerna pekade respondenternas svar i liknande riktning. Bryman (2011) beskriver hur 

man kan utvärdera sin data efter att ha gjort intervjuer och dra slutsatsen att inga fler 

intervjuer behöver göras. Vi har genom hela arbetet haft möjligheten att höra av oss till våra 

informanter om vi i efterhand ansett att vi saknat tillräckligt djup i den insamlade data. 

 

3.4. Dataanalysmetod 

För att analysera vår insamlade data sökte vi först efter lämpliga analysmetoder. Först tittade 

vi på det som kallas för kvalitativ innehållsanalytisk metod, denna metod kännetecknas precis 

som andra metoder av problemet att det ibland redan finns kunskap om ett fenomen och i 

andra fall att det saknas kunskap. Integration genom idrott finns det redan kunskap om varför 

vi började tänka på teoristyrda metoder även kallad för deduktiva metoder inom 

vetenskapsteori. Först var tanken att vi skulle göra en innehållsanalys som bygger på att hitta 

meningen hos ett fenomen, vilket har sin grund i den fenomenologiska analysen. I den typen 



 

 

 
15 

av innehållsanalys eftersöks den minsta gemensamma nämnaren hos något som gör att man 

kan beskriva det som ett fenomen (Kvale & Brinkman, 2014). Den största skillnaden på 

induktiv och deduktiv innehållsanalys är när det gäller hur man organiserar studien och hur 

man analyserar data. Vårt tillvägagångssätt delar organiseringen av studien med vanlig 

teoristyrd innehållsanalys men när vi kommer till analysen så finns det skillnader. Som vi 

tolkar metoden så stannar den teoristyrda innehållsanalysen när man fått bekräftelse på att den 

teoretiska kunskapen blivit bekräftad eller inte i data. De kunskaper som sedan hamnar vid 

sidan av de teoretiska kategorier man på förhand har hamnar i en egen kategori och det är då 

ny kunskap (Hsieh & Shannon, 2005). Vi tyckte att den här metoden var svår att praktisera på 

såhär kort tid så vi valde istället den teoretiska tematiska analysen som vi tyckte var enklare 

att tillämpa rent praktiskt på vårt material.  

 

Enligt Braun och Clarke (2006) är en tematisk analys en metod för att identifiera, analysera 

och rapportera mönster och teman i den insamlade data genom att organisera och beskriva 

data i rikare detalj. Braun och Clarke (2006) beskriver två typer av den tematiska analysen 

nämligen induktiv och teoretisk tematisk analys. Braun och Clarke (2006) framhäver en stark 

skillnad mellan dessa. De beskriver hur den induktiva tematiska analysen fokuserar på att 

finna sina teman empirinära och kontextnära, medan den teoretiska tematiska analysen 

fokuserar på att urskilja teman kopplade till det teoretiska ramverket.  

 

Vår analys är teoretiskt tematisk, då vi utgår från vårt teoretiska ramverk, och vi har således 

också valt att följa Braun och Clarkes (2006) “steg för steg”-guide som vår idealtyp för 

analys. Dessa steg, till antalet sex, innefattar de steg en forskare skall ta för att bedriva en 

tematisk analys. Braun och Clarke (2006) beskriver hur man kan behöva gå fram och tillbaka 

mellan stegen för att nå ett så bra resultat som möjligt men att dessa steg bör uppfyllas. De 

sex stegen är följande:   

 

1. Att göra sig bekväm med den insamlade data. Redan under våra intervjuer började vi 

fundera på det material som hämtats in. Det är också i detta steg transkriberingen av 

inspelade intervjuer ingår. Transkriberingen var något vi gjorde på varsitt håll. Efter 

att en av oss transkriberat materialet skickades detta till den andra och vi båda tog del 

av rådata. Transkriberingen beskriver Braun och Clarke (2006) som något utav en 

nyckel till framtida analys. Vi började redan här diskutera intervjuernas likheter och 
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olikheter. Ofta tog vi en stund efter varje intervju och diskuterade upptäckter, vilka vi 

också antecknade separat. 

 

2. Generalisera de första koderna. Denna fas börjar med de idéer som uppstått tidigare 

när all data är samlats in. I detta skede skiljer sig den induktiva och teoretiska 

tematiska analysen sig åt och våra koder kom att handla om hur informanterna svarade 

till teorin och inte hur de hopade sig. Till vår hjälp använde vi oss av en tre-spalt där 

den första innehöll all data, i den andra kondenserade vi materialet och den tredje 

utgjordes av det absolut essentiella. Detta gjordes var för sig för att sedan jämföras 

och jämkas i de fall där vi var oense.  

 

3. Hitta teman. Det är i denna fas en jämförelse sker mellan koderna för att hitta 

övergripande teman som innefattar flera koder. Braun och Clarke (2006) beskriver hur 

det nästan lekfullt kan gå att sortera in dessa med hjälp av tankekartor (mindmaps) och 

hur dessa bildar teman och subteman. Då vi var två som genomfört båda de tidigare 

stegen hade vi var för sig redan idéer till detta steg och det föll sig förvånansvärt 

naturligt att dela in dessa. Vi hade snarlika teman men med olika namn som vi valt ut. 

 

4. Undersöka valda teman. I detta steg beskriver Braun och Clarke (2006) hur utvalda 

teman skall ställas emot den data som ursprungligen samlats in för det skall ge en 

rättvis och korrekt bild av informantens svar. Detta gjorde vi genomgående genom 

hela analysen. Steget användes av oss också för att säkerställa att vi inte missat något i 

vår initiala kodning. Då vi var två som läste och diskuterade resultatet känner vi oss 

säkra i att vi ger såväl läsare som informanterna en så rättvis bild som vi bara kan. 

 

5. Definiera och namnge samtliga teman. Detta steg genomförs för att försäkra varje 

tema sin legitimitet och för att de inte skall överlappa varandra. Braun och Clarke 

(2006) beskriver ett test man kan göra för att tydliggöra valda teman, nämligen att 

bara med en eller ett par meningar översiktligt beskriva temat. Detta testade och 

genomförde vi tillsammans. Tillsammans skrev vi också ned definitionerna av varje 

tema. 

 

6. Genomföra en rapport. Det sista steget är att skriva ihop arbetet och att illustrera de 

teman som synliggjorts med ord.  
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3.5. Vår personliga förförståelse 

När vi nu ska studera detta område utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt så har vi förstått att 

våra tolkningar påverkas av våra tidigare erfarenheter. Därför tycker vi att det är av relevans 

att redogöra för läsaren vad vi har för erfarenhet av området och hur eventuella positiva 

erfarenheter kring ämnet skulle kunna bli en bias där vi omedvetet tolkar på ett sätt istället för 

ett annat. En sak som vi båda har gemensamt är att vi i barn- och ungdomsåren ägnat oss åt 

idrott i olika former, allt från innebandy, golf, handboll till fotboll. Vi känner att det 

idrottsliga har varit med och format oss till de personer vi är idag. Det har lärt oss att man 

måste träna och jobba hårt för att nå sina mål, att hjälpa klubben genom ideellt arbete och 

framförallt hur man är en bra lagkamrat genom att stötta varandra. Vi har också gemensamt 

att vi båda har varit aktiva i idrottsföreningar där vi spelat tillsammans med barn och 

ungdomar med utländsk bakgrund och vi delar positiva minnen från detta. Vår uppfattning är 

att idrottens krafter genom sammanhållning och laganda var något som fungerade som en 

positiv kraft gällande integration. Våra lagkamrater var för oss som vem som helst och man 

tänkte aldrig på etniciteter eller bakgrund. Vi har också reflekterat över de kontakter som man 

knyter genom idrott både genom lagkamrater, ledare och människor kring den föreningen 

man är aktiv inom. Kontakterna har för oss båda lett till att vi i vårt vuxna liv har fått 

anställning på olika arbetsplatser genom personer vi lärt känna inom idrottens ramar. Det är 

med dessa tankar och reflektioner vi går in i arbetet, dels att vi lärt känna otroligt fina 

människor med utländsk bakgrund genom våra år inom lagidrott, dels vilka viktiga kontakter 

man kan knyta genom idrotten. Med utgång i detta ser vi vikten av att alla ska ha 

förutsättningar för att kunna delta i idrott om man vill.  

 

3.6. Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) så består tillförlitlighet av fyra delkriterier som är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Att använda sig av 

reliabilitet och validitetskriterier i en kvalitativ undersökning förutsätter att det är möjligt att 

komma fram till en absolut bild av verkligheten enligt Bryman (2011). 

 

Skapandet av ett trovärdigt resultat kräver att forskningen har utförts enligt befintliga regler 

samt att man rapporterar resultatet till de personer som är en del av den sociala verklighet som 

studerats (Bryman, 2011). För att uppnå detta så har vi dubbelkollat varje steg vi tagit, vi har 
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läst allting tillsammans och vi har resonerat oss vidare. Vi har lagt stort fokus vid 

transkriberingen för att ordagrant få med vad informanterna sagt och sedan bearbetat vår data 

tillsammans flertalet gånger. Samtliga steg har gjorts för att bekräfta att vi tolkat vår data på 

samma och på ett korrekt sätt. 

 

Överförbarhet innebär att man inom kvalitativ forskning strävar efter att producera vad som 

kallas för täta beskrivningar. Dessa täta beskrivningar avser att förse andra personer med en 

databas som gör att man kan bedöma hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö 

(Bryman, 2011). Målet för oss är att läsaren ska få en rättvis beskrivning av vad 

informanterna har uttryckt, och vi har därför lagt stort fokus att på bästa sätt beskriva detta. 

Huruvida man kan överföra resultaten till en annan miljö är svårt att säga då vi berör ett 

väldigt specifikt ämne gällande kombinationen idrott och integration. 

 

För pålitlighet kan man kan använda sig av kollegor som granskare under forskningens gång 

alternativt innan studien börjar bli färdig. Kollegan kan på så vis bedöma kvaliteten på 

procedurer som valts och i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade (Bryman, 

2011). Fortlöpande under studiens process har vi erhållit både vägledning av handledare och 

kamrathandledning av student. Vi menar således att processen och utförandet har granskats 

noga av kollegor.  

 

Möjligheten att styrka och konfirmera beskriver Bryman (2011) med att man inom 

samhällelig forskning inte kan få en fullständig objektivitet, men att man kan säkerställa att 

man har agerat i god tro genom undersökningen och påvisa att man inte medvetet låtit sina 

personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatser från en undersökning. Vi har 

genom att redogöra för våra egna erfarenheter och förförståelse kring studiens ämne försökt 

visa för läsaren vilka dolda erfarenheter vi skulle kunna präglas av omedvetet. 

 

Vår studie bygger på erfarenheter och tankar från flera olika personer som berör samma 

område, att det ska leda till en absolut bild av hur verkligheten ser ut ställer vi oss tveksamma 

till. Däremot kan vi redogöra för tillförlitligheten av vår studie genom att vara öppna med 

tillvägagångssätten samt våra styrkor och brister. Föreliggande studien skall förmedla 

informanternas kvalitativa upplevelser och målet är att man ska kunna replikera en studie på 

samma eller med annat material. Sammantaget gör ovan att det blir viktigt för oss att noggrant 

beskriva de metodologiska avvägningar vi gjort. Läsaren ska enkelt kunna förstå vilka val 
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som gjorts och varför samt vilka personliga erfarenheter vi går in i arbetet med då det är vi 

som tolkar datamaterialet.  

                               

3.7. Etiska överväganden 

Det har under studiens gång varit viktigt för oss att ta de etiska övervägandena i beaktning. Vi 

har därför fyllt i högskolan dalarnas formulär inför en etikprövning (bilaga 3) men då alla svar 

blev nej så har det inte behövt göras någon etikprövning hos etiska rådet via högskolan. Då 

detta är en kvalitativ intervjustudie så har det etiska främst handlat om de informanter vi 

intervjuat. Bryman (2011) beskriver hur grundläggande etiska frågor rör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för personer direkt inblandade i forskningen. 

Följande etiska principer framhäver Bryman (2011) gäller för svensk forskning i form av: 

 

● Informationskravet innebär att forskaren informerar berörda personer om syftet med 

undersökningen, att deltagande är frivilligt och att man har rätt att hoppa av samt vilka 

moment som ingår i undersökningen. Vi har för att uppnå detta försätt samtliga 

informanter med ett informationsbrev (bilaga 2) där såväl syfte som våra 

kontaktuppgifter framgått. Det framgår tydligt i informationsbrevet att det är frivilligt 

och att det är möjligt att ångra sitt deltagande. Vi har också bifogat kontaktuppgifter 

till båda studiens utförare samt vår handledare om det önskas kontakt med denne. 

 

● Samtyckeskravet betyder att deltagaren i undersökningen har rätt att bestämma själv 

över sin medverkan och om det rör en minderårig så krävs föräldrar eller 

vårdnadshavares godkännande. Vi har i varje intervju fått ett muntligt samtycke, dels 

för deltagande men också för ljudinspelning av samtliga intervjuer. Samtliga 

informanter har varit myndiga, över 18 år, och vi har inte behövt godkännande från 

annat håll.   

 

● Konfidentialitetskravet kräver att uppgifter om de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största konfidentialitet och att personuppgifter 

måste förvaras på sådant vis att de inte kan kommas åt av obehöriga. För att uppnå 

konfidentialitet har vi informerat deltagarna om att inspelningen under intervjun sker 

med lösenordskyddad telefon samt att inspelningen inte lagras i någon molntjänst. 

Innehållet på dessa inspelningar har transkriberats och ljudfilen har vi därefter raderat. 
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Transkriberingarna förvaras på lösenordskyddad dator, som när den inte används 

förvaras i ett låst utrymme som obehöriga ej kan komma åt. Vi kommer inte heller att 

använda informanternas-, lag- eller ortnamn i studien för att tillförsäkra alla 

anonymitet. Vi kommer att använda oss av ”informant ett” till ”informant fem” då det 

viktiga i undersökningen är åsikter och inte namn.  

 

● Nyttjandekravet innebär att enskilda personers uppgifter som samlats in genom 

forskningen bara får användas till forskningsändamålet och inget annat. Det som 

framkommit i intervjuerna, dels det transkriberade material men också ljudfilerna 

kommer att förstöras efter undersökningens genomförande då det inte längre finns 

någon användning för detta. 
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4. Resultat 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera vårt resultat utefter den tematisering som gjorts. Tre 

teman har utformats och de kommer att presenteras utefter informanternas svar. 

Underrubriceringen berör de kvalitativa aspekter vi funnit ur det transkriberade resultatet. 

  

4.1 Idrottsliga hinder 

Idrottsliga hinder berör det som försvårar för barn och ungdomar att vara aktiva inom ett 

idrottslag. 

  

Närhet och avstånd till idrott samt segregation: 

Samtliga av de intervjuade förklarade att de tror att var man bor får betydelse för deltagande 

och möjligheten att idrotta. Några benämnde vissa områden som ”idrottssvaga” i mening att 

det inte finns så många föreningsalternativ eller ett svagt utbud av idrotter. Det framställs 

också som att unga är särskilt utsatta då de inte kan eller får åka speciellt långt för att deltaga.   

Det finns ett motstånd att ta sig längre 1,5 km för en idrottsanläggning, som en fotbollsplan och så 

vidare, en sportanläggning 3–4 km sedan blir det ett motstånd, rent allmänt alltså. (Informant tre) 

  

Flertalet av informanterna trodde att utomstående behöver hjälpa till med att inkludera 

gruppen med utländsk bakgrund inom idrotten. Det nämndes i flera intervjuer att någon form 

av “inslussning” behövdes och att föreningar måste nå ut med information till hela familjen. 

Detta för att hjälpa till att visa vad som finns samt för att visa hur man går tillväga för att vara 

med. Skolan beskrevs vara en plats med stort förtroendekapital och att det kan vara en väg att 

nå ut till föräldrar med information för idrottsföreningarna. 

Det jag känner att vi skulle behöva visa vad som finns. Att vi talar om att så här många fotbollsklubbar 

finns det och här finns kontaktpersoner att ta kontakt med och så här många lag finns det. (Informant 

fyra) 

  

Informanterna upplevde dock inte att skillnaden var stor mellan deltagande för svenskfödda 

och barn och ungdomar med utländsk bakgrund i en idrott som fotboll. De ansåg dock att 

andra idrotter behöver arbeta mer med att inkludera barn och ungdomar med utländsk 

bakgrund. Fotbollens styrka beskrevs som lättillgänglig och med stort internationellt intresse, 

medan det saknas kunskap kring vilka andra idrotter som finns tillgängliga. 
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Fotbollen är lättillgänglig…, när du börjar kan du ha vanliga skor på dig, sen kan man ärva skor av 

andra. Medan hockey är väldigt tufft, innebandyn gör det dåligt, där är integrationen noll, och det är 

ändå en ganska billig sport. (Informant ett) 

  

Bristande föräldraengagemang 

Även om vissa pekat på forskning kring deltagande och att det finns motstånd att ta sig till 

anläggningar, påpekar somliga av informanterna hur det ser ut på parkeringen när vissa lag 

tränar. Det förklaras finnas ett bristande föräldraengagemang och att det blir svårare för barn 

och ungdomar med utländsk bakgrund att delta då avståndet gör barnen beroende av skjuts till 

och från träning.  

När ett lag med svenska barn tränar så är det fullt med bilar, sen när samma åldersgrupp fast ett lag med 

invandrare så är det helt tomt, det säger jättemycket. (Informant två) 

 

Avsaknad av unga flickor 

Informanterna upplevde inte att skillnaden var stor mellan deltagande för svenskfödda och 

barn och ungdomar med utländsk bakgrund i en idrott som fotboll. De ansåg dock att andra 

idrotter behöver arbeta mer med att inkludera barn och ungdomar med utländsk bakgrund. 

Fotbollen styrka beskrevs som lättillgänglig och med stort internationellt intresse, medans det 

saknas kunskap kring vilka andra idrotter som finns tillgängliga. 

Fotbollen är lättillgänglig…, när du börjar kan du ha vanliga skor på dig, sen kan man ärva skor av 

andra. Medan hockey är väldigt tufft, innebandyn gör det dåligt, där är integrationen noll, och det är 

ändå en ganska billig sport. (Informant ett) 

 

Fyra av fem informanter lyfte fram att tjejer med utländsk bakgrund är den grupp som är 

underrepresenterade inom svensk idrott och föreningsverksamhet. Informanterna framhöll 

detta som det stora förbättringsområdet. Informanterna pratade om kulturella skillnader och 

olika förväntningar hemifrån gällande pojkar och flickor som potentiella förklaringar.  

Det finns så mycket annat också, med kulturella skillnader, att det inte är självklart, dom går hem från 

skolan och ska göra läxor, det är olika krav på killar och tjejer, tjejerna ska hjälpa till i hemmet och ta 

hand om syskon och sådant. (Informant fem) 

  

4.2. Relationsskapande 

Relationsskapande berör informanternas samlade svar kring de relationer de anser att ett 

aktivt medlemskap i idrottsföreningar bidrar med. 
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Kontaktnät 

Alla informanter förutom en ansåg att det fanns en koppling mellan förbättrade ekonomiska 

framtidsutsikter och idrottsdeltagande. Majoriteten förklarade detta genom att utvidgande 

kontakt- och nätverk är en viktig faktor för inträde på arbetsmarknaden. Informanterna 

beskrev vidare att rollen som ledare för ett lag både kan fungera som ett första jobb samt vara 

meriterande och bra att ha på sitt cv vid framtida jobbansökningar. 

Det är ju bara att se på typ Zlatan och den typen av invandrare som fått det bra ekonomiskt, men du 

behöver ju inte tjäna samma summor som honom för att få det bra ekonomiskt. Men du kan ju bli 

tränare och bli en ledare och på så vis få en slant och du kan ju genom idrotten få ett kontaktnät. 

(Informant tre) 

  

Informant ett som inte såg en direkt koppling mellan idrott och förbättrad ekonomisk 

framtidsutsikt trodde istället att det är mycket upp till personen själv. Informanten uttryckte 

åsikter gällande att idrotten har mycket att lära ut till de barn och ungdomar som deltar: 

...att idrotten ska ha en direkt effekt det tror jag inte. Det är mycket upp till personen, däremot tror jag 

att den personen kan växa genom idrotten och vara mer lämplig via idrott, genom att lära sig demokrati 

och att komma i tid. (Informant ett) 

  

Vänskap 

Samtliga informanter förklarade att de anser att idrott kan leda till social integration. De 

pratade genomgående om vikten av att komma in i ett socialt sammanhang och hur idrotten 

kan bidra med detta. Informanterna var eniga om att idrotten skapar vänskapsband mellan 

deltagarna, några informanter nämnde till och med att det är i ungdomsåren man skapar 

livslånga vänskapsrelationer. Det lyftes fram att idrotten är en arena där barn och ungdomar 

från olika bakgrunder kan träffas för första gången.  

Jag tror att vänskapsbanden som skapas hjälper till att bryta fördomar framförallt, det kanske är den 

enda platsen i samhället där du kommer nära någon med en annan bakgrund eller från en annan del av 

staden, kanske segregerat område eller vice versa. (Informant ett) 

  

Förtroende för ledare  

Informanterna beskrev också vikten av den relation barnen får med sina ledare. De pratade i 

termer av att ledarna blir en slags mentor och ett föredöme för många barn. Ledaren beskrivs 

få ett förtroende som gör att barnen kan öppna upp sig samt att denne har ett inflytande att 

påverka barnen i positiv riktning.  
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För mig har det varit som en mentor. Vi hade inte morföräldrar och dom banden här i Sverige, så ja 

idrottsledare kan fungera lite som en mentor. Inte som en lärare men en extra vuxen, en jätteviktig 

person. (Informant två) 

  

Bandskapande 

Fyra av fem informanter beskrev tydligt hur de har upplevt och har erfarenheter av att 

deltagarna skapar starka band mellan varandra. Den femte informanten motsätter sig inte detta 

men förhåller sig osäker till hur starka banden blir mellan deltagarna. Samtliga informanter 

beskrev uppgifter utanför idrotten för klubben/föreningen som en mötesplats för barn och 

unga samt deras föräldrar. Det beskrivs vara allt från att måla klubbstuga till att baka och sälja 

fika på matcher, vilket också involverar föräldrarna men i slutändan bidrar till att skapa band. 

Informant två berättar om vikten av att idrotten är en plats där etnicitet inte spelar roll, att 

ungdomarna tillhör ett lag och en gemenskap, vilket är större än etnisk tillhörighet. 

Sen när man jobbade för att kunna åka iväg på cup, och städa typ stugor för att tjäna pengar, sälja fika, 

stå i kiosken, det är jätteviktigt att man jobbar med att alla känner sig välkomna. (Informant två) 

  

Informant tre beskrev en familjär sammanhållning som kan skapas inom en idrottsförening 

men som även kan visa sig utanför föreningsaktiviteter. 

Man ser ju inte det som sin biologiska familj men ändå jättestark sammanhållning, jag är beredd att 

ställa upp fört dig och göra vad som helst. Behöver du hjälp så ställer jag upp, ring bara. Det är klart 

den känslan finns i föreningslivet. (Informant tre) 

  

Etnicitetsöverskridande relationer 

En informant menade att det är fel att prata i termer av integration och menar att fokus istället 

skall vara på att inkludera så många som möjligt inom idrotten. 

      Jag tror att man kommer längst på att inte förklara att det här är integration, för någonstans kommer 

man från ett utanförskap in i en förening och när du väl känner dig hemma där tänker du inte på 

integration. Jag tror att när man tar upp ordet integration så blir många stötta och tänker ”jaha dom 

gör det här bara för att det här är integration och inte för min skull. (Informant ett) 

  

 

4.3. Positiva effekter och framtidsutsikter 

Detta tema berör vad idrottsdeltagande kan leda till för positiva effekter och hur det kan 

påverka framtiden för barnen och ungdomarna. 
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Ledare, första jobb, merit 

Alla informanter förutom en ansåg att det fanns en koppling mellan förbättrade ekonomiska 

framtidsutsikter genom idrottsdeltagande. Majoriteten förklarade detta genom åsikter om att 

utvidgande kontakt- och nätverk är en viktig faktor för inträde på arbetsmarknaden. 

Informanterna beskrev vidare att rollen som ledare för ett lag både kan fungera som ett första 

jobb samt vara meriterande och bra att ha på sitt cv vid framtida jobbansökningar. 

Det är ju bara att se på typ Zlatan och den typen av invandrare som fått det bra ekonomiskt, men du 

behöver ju inte tjäna samma summor som honom för att få det bra ekonomiskt. Men du kan ju bli 

tränare och bli en ledare och på så vis få en slant och du kan ju genom idrotten få ett kontaktnät… 

(Informant tre) 

  

Informant ett som inte såg en direkt koppling mellan idrott och förbättrad ekonomisk 

framtidsutsikt trodde istället att det är mycket upp till personen själv. Informanten uttryckte 

åsikter gällande att idrotten har mycket att lära ut till de barn och ungdomar som deltar: 

...att idrotten ska ha en direkt effekt det tror jag inte. Det är mycket upp till personen, däremot tror jag 

att den personen kan växa genom idrotten och vara mer lämplig via idrott, genom att lära sig demokrati 

och att komma i tid. (Informant ett) 

  

Senare reflektion 

Informanterna var eniga gällande att de trodde att idrottsdeltagande påverkar den personliga 

integrationen positivt. Två av informanterna menade dock att deltagarna är så pass unga så det 

är svårt att veta hur de ser på sin egen integration, men de trodde i alla fall att barn och 

ungdomars personliga integration främjas av idrotten. Informanterna trodde att barnen och 

ungdomarna vid ett senare tillfälle i livet kan se tillbaka på idrotten som en viktig 

integrationsfaktor. En informant, som har personlig erfarenhet av att komma till Sverige som 

invandrare, förklarade att idrotten betytt väldigt mycket men att det inte var något man 

reflekterade över där och då.  

Idag kan jag se tillbaka och förstå vad det betytt för mig, men om jag verkligen ser tillbaka så tänkte jag 

inte på vad det betydde då. För jag spelade bara fotboll eller ville göra det här, jag tänkte inte alls. Nu 

kan jag se tillbaka vad det gett mig. (Informant två) 

 

Språkutveckling 

Informanterna beskrev hur gruppen runt omkring individen bidrar till den språkliga 

utvecklingen. Informanterna uttryckte att språket kan utvecklas både positivt och negativt 

beroende på vilka man umgås med och hur mycket svenska som används. Informanterna 
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förklarade hur idrottsföreningar med en blandning av nationaliteter men där det svenska 

språket blir det vedertagna bidrar mycket till den språkliga utvecklingen för deltagare med 

utländsk bakgrund. 

  

Samtliga informanter ansåg att man genom idrott kunde uppfylla den kommunikativa 

integrationen. Det framhölls unisont att språket var en egenskap som vidareutvecklas genom 

idrotten. Den språkliga utvecklingen beskrevs av informanterna framförallt då barn och unga 

ges utrymme att befinna sig i ett sammanhang där man pratar svenska med varandra. En 

informant beskrev hur man inom ett lag infört regler kring att man på träning och match pratar 

svenska med varandra, allt för att bidra till den språkliga utvecklingen. Det lyfts fram att för 

vissa barn och ungdomar så blir skolan och idrotten den enda plats där man pratar svenska, 

och att dessa arenor därför blir ännu viktigare. I vissa fall där barn och ungdomar går i 

segregerade skolor menade informanterna att språkutvecklingen hämmas och att idrotten 

därför blir ännu viktigare för den språkliga utvecklingen. 

För mig personligen så bidrog det verkligen min språkutveckling, jag tror det är extra viktigt för dom 

som bor i dom här socioekonomiskt utsatt och det är boendesegregation, skolsegregation. Dom får inte 

prata det svenska språket mer än i skolan rent krasst. (Informant två) 

  

Påverkan och intresseskapande 

Informant ett trodde inte man skapar sig ett politiskt intresse genom idrotten. Informanten 

beskrev istället hur denne tror att politiska intressen grundar sig i att man kan känna sig 

förfördelad gentemot andra. Informanten tror att intresset grundar sig mer i ett missnöje som 

man vill göra någonting åt. 

Men nej jag tror inte att idrotten har så stor påverkan på det utan ett politiskt intresse skapas ofta att 

man är missnöjd med något och vill göra något åt det, men jag tror inte det är genom idrotten. 

(Informant ett) 

 

Informant två förklarade att ett politiskt intresse absolut kan skapas genom idrotten. 

Informanten förklarade vidare att ungdomarna kan lära sig om de politiska och demokratiska 

processer som föreligger inom föreningskulturen genom till exempel ett fungerande Skol IF. 

Informant två förklarade också hur det kan stärka ungdomarna, framförallt de som känner att 

de vill ändra någonting, att förstå hur de kan påverka. 

Absolut, jag pratade lite tidigare om det här med demokrati. Att lära sig om demokratiska processer i 

till exempel Skol IF, och vi försöker ha ett välfungerande Skol IF så att dom ska förstå, styrelsearbete 

och att påverka sin egen möjlighet. (Informant två) 
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Övriga informanter ställde sig mer tveksamma kring huruvida idrott skapar ett politiskt 

intresse bland barn och ungdomar. De hade inga tydligt uttalade åsikter varken för eller emot 

att idrotten skapade ett politiskt intresse, de var dock eniga i att ett eventuellt intresse mer 

grundades i en form av missnöje och en vilja av att vilja påverka. 

Jo men i idrotten pratar man ju inte politik men man kan ju söka svar på ”Varför?” och ”Varför inte”. 

Vi pratar ju inte Trump och den biten, eller Kristdemokraterna, Socialdemokraterna & 

Sverigedemokraterna och så vidare. Det är ju förutsättningarna då. jag har aldrig pratat på något annat 

sätt. (Informant tre) 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Tabell 1. Genererade integrationsmöjligheter. 

Kvalitativa aspekter Teman Effekt 

-Bristande föräldraengagemang 

-Närhet och avstånd till idrott -

Segregation 

-Avsaknad av unga tjejer 

Idrottsliga hinder 

  

Integrationshämmande 

-Kontaktnät 

-Vänskap 

-Förtroende för ledare 

-Bandskapande 

-Etnicitetsöverskridande 

relationer 

Relationsskapande Integrationsfrämjande 

-Ledare, första jobb, merit 

-Senare reflektion 

-Språkutveckling 

-Påverkan och intresseskapande 

Positiva effekter & 

framtidsutsikter 

Integrationsfrämjande 

  

Som presenteras ovan i tabell 1 så har vi utifrån de kvalitativa aspekter som tidigare 

presenterats, organiserat dessa för att för att få en tydlig överblick i hur idrotten kan fungera 

för integration. De teman som framträtt behandlar idrottsliga hinder, relationsskapande och 
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positiva effekter & framtidsutsikter. Vidare har vi utifrån deltagarnas svar sorterat de två 

sistnämnda som integrationsfrämjande, medan idrottsliga hinder har klassificerats som 

integrationshämmande.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om och i vilken utsträckning det finns möjligheter 

att nå integration genom idrottsligt engagemang. Frågeställningarna riktades mot huruvida 

idrotten kan verka integrationsfrämjande för barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt 

vilka möjligheter och hinder de yrkesverksamma uppmärksammar för integration genom 

idrott för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. 

  

Vi har undersökt idrottens möjlighet att främja integration genom att använda Diaz (1997) 

integrationsteori. Utifrån de integrationsformer Diaz (1997) belyser har vi intervjuat personer 

som jobbar parallellt med idrott och integration. Vi har tolkat att de yrkesverksamma anser att 

idrotten i stor utsträckning uppfyller de dimensioner som Diaz (1997) har med i sin 

integrationsteori. Utifrån de svar vi erhållit kan integrationsformer, såsom social, personlig, 

kommunikativ och boende integration, anses uppnås genom idrott. Vi har tidigare presenterat 

våra övergripande kluster där två av tre, relationsskapande och positiva effekter & 

framtidsutsikter, anses vara integrationsfrämjande och därmed kan ses som möjligheter. Det 

tredje temat idrottsliga hinder anser vi hämma integrationen och som namnet pekar på vara 

hinder.  
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Tabell 2. Överblick av tolkade svar kring integrationsformer. 

 

 

Vi kommer i diskussionen nedan presentera våra tre kluster; idrottsliga hinder, 

relationsskapande och positiva effekter & framtidsutsikter och diskutera dem i relation till 

Diaz (1997) integrationsteori samt tidigare forskning. Därefter kommer vi presentera vårt 

bidrag till vidare forskning och vilka implikationer vår studie kan anses ge. Vi kommer också 

diskutera studiens metod under rubriken metoddiskussion för att sedan avsluta med studiens 

slutsatser. 

  

Idrottsliga hinder 

Vi har i studien uppmärksammat att segregation är ett hinder för en integrerande idrott. Diaz 

(1997) beskriver att boendeintegration innefattar individens utvecklande av sociala nätverk i 

bostadsområdet. Områdets sammansättning av etniska tillhörigheter är av central betydelse 

för denna integrationsform men också individens tillgång till ordinära bostadsförhållanden. 

Då vår studie rör barn och ungdomar har fokus legat på att se huruvida vart man bor spelar in 

för deltagande i idrott. Våra informanter har genomgående svarat att boendet får betydelse för 

idrott och att idrotten bör ta sig närmare alla barn och unga för att möjliggöra deltagande.   

 

Att segregation kan anses vara ett hinder överensstämmer med det hinder som Spracken et al 

(2015) påvisat i sin studie. Det förklaras av Spracken et al (2015) att invånare oftast kommer i 
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kontakt med föreningar som placerats i närområdet. Det kan innebära att det vid 

boendesegregation förekommer föreningar som enbart innehar personer ur ett fragment av 

populationen och att det inte möjliggörs kontaktytor till andra delar. Spracken et al (2015) 

beskrivningar av denna problematik överensstämmer med de uppgifter vi har om avstånd. 

Våra informanter beskriver hur det finns ett motstånd att ta sig till idrottsanläggningar som 

ligger utanför lokalsamhället. 

Det finns ett motstånd att ta sig längre 1,5 km för en idrottsanläggning, som en fotbollsplan och så 

vidare, en idrottsanläggning 3–4 km sedan blir det ett motstånd, rent allmänt alltså. 

  

RF (2019b) har precis som denna studie, uppmärksammat flertalet andra hinder för föreningar 

att integrera människor via idrott. RF (2019b) nämner svårigheter i att integrera flickor, 

involvera föräldrar, ordna transporter samt att betala medlemsavgifter för de med låg inkomst. 

Medlemsavgifterna beskriver även Collins (2012) som ett problem för många. I det fall 

kostnaden blir en försvårande faktor för deltagande går detta att ses som ett hinder gentemot 

Diaz (1997) teori om en ekonomisk integration. Föreliggande studie presenterar i stor 

utsträckning liknande resultat som Collins (2012) då informanterna också beskriver en 

problematik kring att involvera unga tjejer. Informanterna beskrev också ett bristande 

föräldraengagemang kring barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Att en problematik 

kring medlemsavgifter finns kan varken bekräftas eller uteslutas då våra frågor i huvudsak 

inte kom att beröra detta.  

  

Att se integrationen som en tvåvägsprocess, likt Morela el al (2017) och Spaaij (2013) 

beskriver, anser vi vara en nyckel att överbrygga de ovan nämnda svårigheter. De tidigare 

presenterade studierna beskriver hur det bör åligga samhället att ordna kontrollerade 

mötesplatser. Exempelvis beskriver Spaaij (2013) hur dessa mötesplatser skall vara trygga, 

komfortabla och accepterande oavsett individuella och kulturella skillnader. Ur föreliggande 

studie vidhålls existerandet av flera problematiska förhållanden, då informanterna delgett att 

det finns grunder som utgör specifika hinder för vissa individer att delta. Vi fick bland annat 

höra hur en informant benämnde områden som “idrottssvaga”, i mening att området inte har 

lika hög föreningsaktivitet som andra. De förhållanden som benämns av informanterna kan 

genom Macdonald et al (2012) förklaringar liknas med att bli exkluderad. Till skillnad från 

hur Macdonald et al (2012) förklarar att självmant välja exkludering, visar vissa punkter i vår 

studie att människor faktiskt inte ges samma möjligheter till idrottsligt engagemang.  
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Vi anser, med resultat och tidigare forskning som grund, att idrotten och föreningslivet måste 

möjliggöra deltagande för alla. Idrotten måste sträva efter att komma närmare vissa 

segregerade områden i mening att de inte längre skall nämnas som “idrottssvaga”. Då studiens 

resultat synliggör att föräldraengagemanget kan anses svagt i vissa områden, anser vi att det 

kan vara bra att lägga samhällsresurser på just dem. Att genom information till föräldrarna, 

informationsträffar och föreningsträffar, skapa en större förståelse av vad idrotten kan 

innebära för barn och ungdomar.  

  

Det hade avslutningsvis varit bra även i det fall idrotten kan locka fler ungdomar att bli 

politiskt intresserade. Endast en av studiens informanter svarar ett ja på frågan om idrotten 

kan skapa ett politiskt intresse, övriga svarar nej eller förhåller sig tveksamma. En fråga som 

framträder är just hur idrotten skulle kunna arbeta för en bredare politisk integration? 

  

Relationsskapande 

Det har genom informanternas svar framkommit hur viktig del relationer och skapandet av 

dessa är gällande integration genom idrotten. Diaz (1997) beskriver att social integration för 

individen är ett kontaktnät som kan bestå i vänskaps- och förtroenderelationer, och att det går 

att tolka som en form av socialt kapital. Det vi under studiens gång genomgående fått 

förklarat för oss av våra informanter är att relationerna som deltagarna skapar blir en viktig 

del i ett utökat kontaktnät. Kontaktnät är något som vi ser som en viktig del då vi själva har 

upplevt att kontakter har spelat en stor roll vid framförallt ingång på arbetsmarknaden. Det 

framkom genom informanternas svar att det inte endast behöver vara idrotten i sig som har 

positiv inverkan på deltagarnas integration utan också hur idrotten tillåts bli en arena där man 

kan träffa andra. Detta kan då leda till positiva relationer med ledare, kamrater och andra 

involverade i idrottsklubbarna som då fungerar integrationsfrämjande. Ledarna beskrivs av 

informanterna bli en väldigt viktig relation för deltagarna och detta beskriver också informant 

två: 

För mig har det varit som en mentor. Vi hade inte morföräldrar och dom banden här i Sverige, så ja 

idrottsledare kan fungera lite som en mentor. Inte som en lärare men en extra vuxen, en jätteviktig 

person. 

  

Diaz (1997) beskriver hur man kan se den personliga integrationen som individens 

tillfredsställelse. Det är en subjektiv känsla av individens integration på olika samhällsarenor. 

Vilket kan anses uppfyllas genom ovan citat.  
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Att ledarna fyller en viktig roll för deltagarna pekar också rapporten från RF (2019b, s. 37) 

på, då en stor framgångsfaktor i föreningars jobb med integration beskrivs vara att ha en 

ledare som pratar flera språk och som har liknande erfarenheter som de nyanlända. Diaz 

(1997) beskriver att kommunikativ integration berör de språkliga kunskaper som krävs för att 

kunna ta del av information inom det massmediala fältet att den som invandrat skall kunna 

göra sig förstådd gentemot samhället. Informanterna har beskrivit hur ledaren kan bli en 

person som fungerar som en mentor eller en positiv förebild för barnen och ungdomarna, 

vilket pekar i den riktning som MacPhail (2012) har genom att beskriva hur personer nära en 

ung människa har stor inverkan på denne och att det är något som kan benämnas i form av en 

signifikant andra, en slags rollmodell. Ledaren har alltså en stor chans att bli en positiv 

rollmodell för barn och ungdomar och någon som har stort inflytande och kan påverka 

deltagarna positivt.  

  

En annan faktor som informanterna menar att idrotten bidrar med är de 

etnicitetsöverskridande relationer som kan skapas. Diaz (1997) beskriver hur 

familjeintegration kan ses som tillgång till sociala nätverk i form av släktförhållanden. Det 

sker framförallt enligt Diaz (1997) genom äktenskap och samboförhållanden över 

etnicitetsgränser.  Idrotten beskrivs kunna fungera som en mötesplats där barn och ungdomar 

av olika bakgrund träffas och deltar på samma villkor och där fokus ligger på vad man gör 

och inte vem man är eller vart man kommer från. Detta är något som beskrivs bra genom 

Informant ett: 

Jag tror att vänskapsbanden som skapas hjälper till att bryta fördomar framförallt, det kanske är den 

enda platsen i samhället där du kommer nära någon med en annan bakgrund eller från en annan del av 

staden, kanske segregerat område eller vice versa. 

  

Informanterna pratade om vikten av att komma in i ett socialt sammanhang och hur idrotten 

kan hjälpa till med detta. Detta påminner om det Min och Breuer (2018) såg i sin studie om 

att migranters positiva erfarenheter i idrottsföreningar är kopplade till de relationer man får 

med ledare, kamrater och andra i idrottsföreningen. Även Hjelm (2015) förklarar en syn på 

hur lagidrotten kan fungera som en verksamhet med förtätad relation mellan det sociala, 

moraliska och fysiska. Detta tycker vi visar på en storhet med idrott, där man får bli en del av 

ett sammanhang som präglas av starka relationer. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att idrotten i sig verkar vara ett bra verktyg för att jobba 

integrationsfrämjande, och att relationerna är en viktig del i detta. Den tidigare forskningen 

pekar i samma riktning då den belyser vikten av relationer och interaktioner samt hur 

inflytelserik och viktig ledaren kan bli för deltagarna. Vi vill framhålla synen på idrott som en 

plats som för människor närmare varandra, där fokus inte ligger på vart man kommer från 

eller vilken bakgrund man har. Idrotten har potential att vara en fördomsfri plats där man lär 

känna personen man har bredvid sig i omklädningsrummet. 

 

Positiva effekter och framtidsutsikter 

Då studien har berört barn och ungas väg in i samhället har mycket kommit att handla om vad 

lagidrott kan få för betydelse i framtiden. Informanterna har i många fall beskrivit situationer 

och möjligheter som kommer att torna upp sig för de som aktiva inom idrott- och 

föreningslivet. Diaz (1997) beskriver den ekonomiska integrationen som tillgång till närings- 

och arbetsliv. Ur Diaz (1997) teori kan också läsas att hur det ur ett personligt perspektiv kan 

röra sig om inkomster och yrkespositioner. Sett ur ett framtida hänseende menar 

informanterna till denna studie att idrotten kan erbjuda många steg mot hur Diaz (1997) 

beskriver den ekonomiska integrationen. Det framkommer hur idrotten erbjuder meriterande 

uppdrag, såsom att till exempel kunna erbjuda för ett första jobb som ledare.  

 

Utgångspunkten kan liknas med den hos Macphail (2012) som menar att ungdomsidrotten har 

potential att positivt inverka på fysiken, det sociala, det psykomotoriska och den mentala 

utvecklingen. Det är utvecklandet av fysiska och sociala förmågor som centraliseras snarare 

än en nutidsorientering. Därtill kan språkutvecklingen räknas till något som gynnar 

ungdomarna, såväl i ungdomsåren som i framtiden. Macphail (2012) beskriver vidare hur 

individen utvecklar ett egenvärde och en självuppfattning i ungdomsåren, vidare förklaras att 

de som idrottat oftast skattar en högre nivå av egenvärde än jämnåriga som inte är aktiva. Det 

pekar, precis som vårt resultat på att utvecklingen inte behöver vara preciserad till stunden 

utan kan utvecklas över tid. 

   

Våra informanter beskriver hur de aktiva ungdomarna inte reflekterar över vad idrotten 

betyder i stunden, de är snarare där för att träffa kompisar och utöva sin idrott. Många av de 

positiva integrationseffekter som idrotten kan generera uppdagas för individen långt senare. 

Informant två, som har en egen upplevelse av idrottsutövandet som integrationskraft beskriver 

det genom: 
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Idag kan jag se tillbaka och förstå vad det betytt för mig, men om jag verkligen ser tillbaka så tänkte jag 

inte på vad det betydde då. För jag spelade bara fotboll eller ville göra det här, jag tänkte inte alls. Nu 

kan jag se tillbaka vad det gett mig. 

 

Diaz (1997) beskriver hur den politiska integrationen kännetecknas av fullständiga politiska 

rättigheter men också av delaktighet i den politiska processen, vilket avser valdeltagande och 

representantdeltagande. Den politiska integrationen är svår att applicera på barn och unga, 

vilket medförde att vi istället frågade informanter huruvida ett idrottsligt engagemang kunde 

utveckla ett politiskt intresse snarare än delaktighet. Utifrån de svar vi erhöll kan ett intresse 

uppstå vid uppmärksammande av en förfördelning eller vid missnöje. Det får anses att 

idrotten kan göra mer i detta avseende. För att göra idrotten till en arena för integration 

kanske det är just den politiska integrationen de skall jobba emot?    

  

Idrottens roll kan förstås som viktig för deltagarna men att det är något som man reflekterar 

över senare i livet. Det är erfarenheter som ett första jobb i form av ledare och chansen till 

språkutveckling som ungdomarna kan få nytta av genom hela livet. Vi anser att språket och 

den kommunikativa integrationen kanske är den viktigaste av Diaz (1997) integrationsformer, 

då det går att argumentera för att språket möjliggör för resterande former av integration. 

 

5.1. Slutdiskussion 

Vi kan se hur Diaz (1997) integrationsformer sammanflätas med varandra i informanternas 

svar. Många av de resonemang som förs tycks tyda på att integrationsformerna kan påverka 

varandra. Exempelvis kan en språklig utveckling leda till fler vänner vilket i sin tur leder till 

utökat nätverk och större chans till ett framtida arbete. För att demonstrera detta flöde skapade 

vi nedan tabell: 
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Tabell 3. Flödesschema 

Tabell 3 tydliggör hur flera utav Diaz (1997) integrationsformer faller in i de teman vi skapat 

ur informanternas svar kring ungdomsidrott. 

 

De integrationsformer som ur informanternas svar inte anses uppfyllas är framförallt den 

politiska integrationen, det framkommer också viss tveksamhet kring den ekonomiska 

integrationen och familjeintegrationen. Att få idrotten att framgent kunna locka barn och unga 

till ett politiskt intresse är ett spännande utvecklingsarbete. Vi önskar dock belysa en annan 

kategori nämligen boendeintegrationen då merparten av våra informanter beskriver att 

träningsanläggningens placering spelar stor roll och att en för lång resväg hindrar många barn 

och ungdomar från att delta. Att föra idrotten närmare ungdomarna blir därför av stor vikt för 

att öka och underlätta deltagande. 

 

Att idrotten ger möjligheter för deltagarna att skapa relationer uttrycks såväl av våra 

informanter som av den tidigare forskningen. Det benämns av informanterna som att det i 

ungdomsåren skapas de första riktigt starka vänskapsband och att dessa kan vara livslånga. 

MacPhail (2012) betonar också tränarens roll och det påminner mycket om Blumers (1969) 

teori om symboliskt interraktionism och signifikanta andra. Blumer (1969) menade att 

människan själv tolkar och ger mening och till såväl personer som situationer genom socialt 
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samspel. Föreliggande studie har inte applicerat denna teori på idrott men författarna förhåller 

sig öppna för att det hade varit ett alternativ.    

 

5.2. Vidare forskning 

Det har framkommit i både tidigare forskning samt i intervjuerna med våra informanter att det 

ses som problematiskt att tjejer med utländsk bakgrund är underrepresenterade inom den 

svenska idrotten. Som vår studie tyder på så finns det integrationsfrämjande faktorer att hämta 

inom idrottens arena och dessa riskerar flickor med utländsk bakgrund att exkluderas från om 

man inte kan hittar vägar att inkludera denna grupp. Det verkar också råda delade meningar 

om anledningarna till detta. Vi föreslår därför att vidare forskning i området bör undersöka 

tjejernas förutsättningar närmare. Forskningen kan förhoppningsvis öka kunskapen och 

medvetenheten kring hur man ska nå ut till flickor med utländsk bakgrund. Det är viktigt att 

även göra denna grupp delaktig i den stora folkrörelse som idrotten är i Sverige och att de 

också får ta del av alla de positiva aspekter idrotten kan ge.  

  

5.3. Implikation för policy/praktik 

Idrotten kan vara ett enkelt sätt för människor att mötas, och det kan skapa positiva 

erfarenheter för alla deltagande och inte minst gällande ämnet integration. Det borde vara ett 

gemensamt intresse att vi integrerar alla i det svenska samhället, för att underlätta för alla att 

leva och verka i harmoni. Idrotten har enligt informanternas utsagor möjligheten att fungera 

integrationsfrämjande för att det blir en enkel arena där människor kan mötas och lära känna 

varandra, hjälpa varandra och en plats där alla får vara sig själv. Det är inte själva idrotten i 

sig i form av en fotboll som gör att en människa blir integrerad, utan det sammanhang den 

befinner sig i och de människor den möter. Genom vår studie har vi fått det bekräftat och vi 

föreslår därför att man jobbar integrationsfrämjande dels genom idrott men också genom 

andra arenor där människor kan mötas och skapa relationer. Kan man göra det så tror vi att 

den svenska integrationen är på väg åt rätt håll och att vi kan underlätta och hjälpa de 

människor som flyttat hit att bli en del av det svenska samhället. 

  

5.4. Metoddiskussion 

I den process som det är att skriva en uppsats har vi mött flera problem som vi hittat lösningar 

på. Ett problem var att välja mellan innehålls och tematisk analys. Vi finner dock att 

metoderna liknar varandra då båda syftar till att generera fram flera kvalitativa kunskaper om 
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ett fenomen. Det som först framträdde som en metodproblematik blev ett problem vi kunde ta 

oss förbi. Reliabilitet/tillförlitligheten uppfattar vi har varit hög då vi noga transkriberat 

intervjuerna och placerat in data i en trespalt genom vilken vi analyserat innehållet med nära 

anknytning till informanternas svar. I en integrationsform där mättnaden kändes grund valde 

vi att göra en uppföljande intervju med en respondent för att öka mättnaden i den aspekten, i 

efterhand kanske vi hade behövt mätta även andra aspekter men tidsramen har försvårat att 

följa upp ytterligare aspekter. Tilläggas kan för att uppnå djup mättnad inom samtliga 

integrationsformerna att djupintervjuer eller mer preciserade intervjuer hade krävts från start. 

  

Diaz (1997) integrationsteori var inte alltid helt lämpad för att appliceras mot barn och 

ungdomsidrott, vilket kan ses som en svaghet. Den bidrog dock med att hjälpa oss att dela 

upp begreppet integration i olika kategorier. Dessa kategorier kunde vi i intervjuerna beröra 

för att ta reda på om idrotten gynnar integration. Under bearbetningen av vår intervjuguide 

kom vi också in på diskussioner om huruvida dessa integrationsformer hänger ihop och ibland 

påverkas av varandra. De intervjufrågor vi slutligen fastställde hade under en längre tid ställts 

emot varandra. Anledningen till denna jämförelse var att vi ansåg att flera av Diaz (1997) 

integrationsformer kan diskuteras utifrån tillräckliga och nödvändiga villkor. Vi diskuterade 

detta utifrån att det till exempel i form av ett arbete ofta krävs språkliga kunskaper. Vi ansåg 

att de i stor utsträckning påverkade varandra och att somliga kategorier inte var möjliga att 

beaktas som ett första steg in i samhället. 

  

Studiens relevans tycker vi är stor eftersom integration är ett ämne högt upp på den politiska 

agendan. Vi anser att de variabler vi använt är väl förankrat i tidigare forskning och 

informanterna upplevs som trovärdiga och avspeglar en autencitet gällande de erfarenheter de 

hade. 

  

5.5. Slutsatser 

De slutsatser vi drar av studiens resultat är att idrott enligt de som vi talat med kan fungera 

integrationsfrämjande. Det är dock inte idrotten i sig som står för detta utan det är snarare de 

relationer och sammanhang som man blir en del av som fungerar som en integrationskraft. 

Detta resultat betyder inte nödvändigtvis att samhället måste satsa på mer på 

integrationsfrämjande idrott utan i synnerhet på arenor i samhället där människor kan mötas. 



 

 

 
39 

Samhället kan inte förvänta sig att människor ska integreras om det inte möjliggörs lämpliga 

och tillgängliga platser för detta att ske.  
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Bilagor. 

Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Inledning: 

-       Vad är din yrkesroll? Indirekt/direkt involverad bland ungdomar? 

-       Hur länge har du varit verksam? 

-       Har du en personlig erfarenhet av integration till Sverige?  

-       Ålder? 

  

Efter inledningen följer vi nedan intervjuguide som är uppdelad efter Diaz 7 teman. Vi 

kommer be deltagarna svara så utförligt som möjligt samt exemplifiera samtliga av oss 

erhållna svar. 

  

1.     Ekonomisk integration 

Vad är din erfarenhet av att ungdomarna som du arbetat med har fått bättre tillgång till 

arbetsliv/yrken/yrkesval/inkomst via idrott? 

-       Kan det ge en långsiktig fördel att vara aktiv i en förening? 

-       Vilka möjligheter skapar idrott? 

-       Hur skapas tillgången/möjligheterna? 

  

2.     Social integration 

Vad är din erfarenhet av att det skapas vänskapsrelationer och nätverk inom laget? 

-       Vad skapar idrotten för band mellan deltagarna? 

Upplever du att ungdomar behöver hjälp att inkluderas? 

-       Behöver man hjälp utifrån i en marginaliserad position?   

Vad skapar ungdomarna för relationer med ledarna? 

-       (Hur) Stärker denna relationen ungdomarna? 

Har du upplevt att du blivit en rollmodell för ungdomarna? 

-       Hur visar sig detta? 

-       Vad skapar den relationen? 

  

3.     Politisk integration 

Vad ger idrotten för möjligheter till politiska intressen? 
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-       Blir ungdomar politiskt aktiva genom idrotten? 

-       Hur skapar idrotten en väg till politiskt engagemang? 

  

4.      Personlig integration 

Vad har du för erfarenhet av att ungdomarna själva beskriver sin integration? 

-       Vad säger ungdomarna i så fall? 

-       Kan ungdomarna välja att inkluderas/exkluderas? 

-       Skiljer sig den från din upplevda verklighet? 

(Hur) Upplever du att idrotten har en underrepresentation av barn och ungdomar med 

utländsk bakgrund? 

-       Skiljer sig denna statistik från din upplevda verklighet? 

Tror du att barn/ungdomar utvecklas olika beroende på vilket lag/förening de blir en del av? 

-       Exempel? 

  

5.     Kommunikativ integration 

Kan språket utvecklas i lag/föreningsidrotter? 

-       När? 

-       På vilket sätt? 

Har du upplevt förändringar hos barn och ungdomar efter det att de börjat med en idrott? 

-       På vilket sätt? 

  

6.     Familjeintegration 

Har du upplevt att deltagarna skapar relation sinsemellan? 

-       Vilka typer av relationer? 

-       Kan det uppstå familjeliknande band? 

Har de skapat etnicitetsöverskridande relationer? 

  

7.     Boendeintegration 

Upplever du att deltagande spelar roll på vart man bor?  

-       Att bostadsområde spelar roll för deltagande? 

Hur upplever du att förenings-/klubblokalens placering påverkar deltagande? 

-       Underlättar/försvårar placeringen deltagande? 

Upplever du att det är viktigt att personer från dessa områden tar sig utanför området och 

deltar? 
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3 


