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Sammanfattning  

 

Att integrera till ett nytt land kan upplevas problematiskt för immigranter. De upplever 

barriärer i samhället som påverkar integration. På senare år har idrottsrörelsens möjligheter att 

bidra till integrationsprocesser uppmärksammats. I idrotten sker interaktion som kan bidra till 

språkutveckling, kulturella utbyten och allmän socialisering. Syftet med studien är undersöka 

vilka möjligheterna immigranter har att integrera genom organiserad idrotts- och 

fritidsaktiviteter. Studien använder sig av tre frågeställningar. För det första undersöks vilka 

hinder som kan identifieras i idrotts- fritidsaktiviteter för immigranter. Därefter hur ledare 

från två olika svenska idrotts- och friluftslivsprojektarbeten uppfattar dessa hinder. 

Avslutningsvis vilka nyckelfaktorer som kan identifieras för att undvika dessa hinder och 

därmed skapa förutsättningar för integration. Resultatet visar på att det finns barriärer (språk, 

tid och planering) för immigranter att delta i idrotts- fritidsaktiviteter. Resultatet visar 

samtidigt på positiva effekter i idrottsaktiviteterna där kulturella utbyten, språkutveckling och 

förståelse förbättras. Studien har metodologiskt använt sig av en systematisk litteraturstudie 

och semi-strukturerade intervjuer. Litteraturstudien innefattar 18 stycken peer review artiklar 

från två olika databaser, SportDiscus och EricEBSCO med sökorden: sport, leisure, 

integration, immigration, immigrants, refugee. I intervjuerna deltar fyra stycken ledare från 

två olika projekt. Ett handbollsprojekt och ett friluftslivprojekt.  
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1. Inledning  

 

Människor har alltid förflyttat sig långa sträckor i modern tid inom och mellan länder.  

Orsaker till förflyttningar kan bero på försörjning, politiska eller miljöskäl (Lidskog & Deniz, 

2009, s 58–61). I början av 1990-talet sökte 90.000 personer från forna Jugoslavien asyl i 

Sverige. Statistik visar lyckade integrationsprocesser i sysselsättningsutvecklingen bland de 

vuxna. Även barnen har lyckats väl i samhället och har idag en högre lön, utbildningsnivå och 

lägre arbetslöshet än genomsnittliga befolkningen (Ekberg, 2016). I jämförelse med 

invandringen under 90-talet så stod Sverige år 2014 för en fördubbling där 162.900 personer 

sökte asyl. Rapporter redogör att dessa nyanlända kommer få det svårare att nå en lika bra 

integration som 90-talets invandrare (Ruist, 2018). Jose Alberto Diaz (1996) förklarar att 

integrationsprocesser kan förstås inom tre nivåer, genom att studera skillnader och likheter i 

begreppen integration och assimilation. Integration kan kortfattat förklaras med att människor 

med olika kulturell bakgrund lever på samma villkor inom den offentliga som privata sfären. 

Motsatsen är assimilation där olika kulturell bakgrund utvecklas till en homogen grupp. 

Likheterna mellan begreppen integration och assimilation är att processen riktar sig till det 

individuella planet.  

 

Rolf Lidskog och Faut Deniz (2009) förklarar att om integrationsprocesser ska upplevas som 

lyckade berör det till stora delar på individens sysselsättningsgrad, bostadsförhållanden samt 

utbildningsmöjligheter. Problematiken med att lyckas som nyanländ handlar ofta om språkliga 

brister eller krockar i kulturanpassning på egen hand, vilket betyder att immigranters sociala 

nätverk är av stor vikt. Med social nätverk och specifikt social interaktion sker en positiv 

språkutveckling, en anpassning och hjälp med olika svårigheter i det nya landet (Lidskog & 

Deniz, 2009). På senare år har idrottsrörelsens möjligheter att bidra till integrationsprocesser 

uppmärksammats. Där uppstår interaktion som bidrar till språkutveckling, kulturella möten 

och allmän socialisering (Agergaard, 2011, s 341–343). Spaaij (2015, s 303–304) förklarar att 

idrottsaktiviteter tillför en ökad socialisering och interaktion genom praktiska moment. Dessa 

praktiska moment stärker individens kontaktnät med andra kulturella bakgrunder. Han menar 

vidare att idrottsrörelsen betraktas som flexibel, vilket betyder att sociala nätverk utvecklas 

även utanför aktiviteten (Spaaij, 2015). Idrotten kommer i uttryck i det gemensamma 

språkbruk och regelverk som ingår i idrotts- och fritidsaktiviteter (Wagnsson, 2009).  
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Idrottens flexibilitet visar sig även bland olika svenska idrotts- och fritidsintressen hos 

medborgarna. Idag är ett högt antal medborgare fysiskt aktiva på platser som samhället 

erbjuder i form av idrottshallar, utegym, elljusspår etc. År 2017 fanns det cirka 5 miljoner 

medlemmar i det svenska föreningslivet. Dessutom har majoriteten av den vuxna svenska 

befolkningen någon gång tillhört föreningslivet (SISU, 2017). Föreningslivet och dess 

idrottsrörelse har sen lång tid tillbaka som mål för sin verksamhet att erbjuda aktiviteter för 

alla människor oavsett etnisk eller religiös bakgrund. Idrottsrörelsen i Sverige betraktas som 

en del av den nationella identiteten där mångfald, jämställdhet och likvärdighet anses vara 

centrala delar i idrottsrörelsens arbete (Riksidrottsförbundet, 2017).   
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1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka om och hur idrotts- och fritidsaktiviteter 

skapar möjligheter till integration. Det specifika syftet är att undersöka vilka faktorer som är 

viktiga för att immigranter ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter i det 

nya landet 

 

• Vilka faktorer kan identifieras som hinder för att delta i organiserade idrotts- och 

fritidsaktiviteter? 

• På vilka sätt uppfattar ledare dessa hinder inom svenska idrotts- och 

friluftslivsprojeket? 

• Vilka nyckelfaktorer kan identifieras för att undvika dessa hinder och därmed skapa 

förutsättningar för integration?  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Ett mångkulturellt samhälle 

 

Av flera orsaker väljer människor att flytta till, ofta rika, länder. Orsaker till migration kan 

vara arbetsmarknad, studier, flykt från krig och svält samt återförening av familjer. Migration 

har utvecklat många länder till multikulturella samhällen (Koser, 2007, Lidskog & Deniz, 

2009 s 58–61). Idag är utgångspunkten i Sverige att mångkulturalism är något positivt och 

utvecklande för samhället. Ett mångkulturellt samhälle ger förutsättningar för en högre 

acceptans bland människor, tillför andra perspektiv och stärker sociala band mellan 

medborgarna (Prop. 1997/98:16) Däremot ställer sig kritiker skeptiska till att samhället 

framställs vara mer mångkulturellt än vad det egentligen är och att medborgarna verkligen 

accepterar samhället som mångkulturellt. Kritiker ifrågasätter trovärdigheten av hur mycket 

immigranters identitet kan få en ny känsla av samhörighet till den nya nationen, 

samhällsklassen eller den kultur som råder i landet. De menar att individens identitet har en 

för stark koppling till sitt eget kulturella arv, vilket påverkar människors komplexa val. Val 

som innefattar en assimilering eller integration till antingen majoriteten eller 

invandrargruppen. Andra hävdar däremot snarare att det inte alls är det kulturella arvet som 

styr individens identitet utan miljön där man befinner sig. Med detta perspektiv anses att det 

finns en moralisk trygghet där det existerar en känsla av likvärdighet i fråga om chanser och 

möjligheter för alla att lyckas (Eriksen, 2004, s 14–33).  

 

I ett mångkulturellt samhälle händer det att debatten vinklas till att handla om ett vi och de 

perspektiv (Koser, 2007). ”För att vi skall kunna existera, måste det finnas ett de” (Eriksen, 

2004, s 53). Detta är inte speciellt underligt då människan under historien har betraktat 

varandra på det sättet. Denna betraktelse ses i relation till människans uppfattning av säkerhet 

och migration. Relationer som påverkar hur immigration uppfattas vara ett hot som rubbar 

den nationella säkerheten. Ett hot som associeras med radikalism, våld och rädsla (Koser, 

2007). Lidskog & Deniz (2009, s 20–56) beskriver hur människor kan agera otroligt lika i 

fråga om kulturella värderingar och identiteter men ändå se varandra som annorlunda och som 

hot. Detta kan i längden utvecklas till negativa attityder och omedvetet skapa en negativ bild 
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av varandra. Författarna belyser också att problematiken med immigration, och dess följder 

med integrationsarbetet, till stor del ligger på individen. Integration eller assimilation som 

immigrant i ett nytt land är komplext i flera avseenden där exempelvis identitetsskapande, 

gruppdynamiker och anpassningen till en helt ny kultur bara är en bråkdel av det som krävs av 

individen. Koser (2007) anser samtidigt att människors uppfattningar kan komma från media. 

Medias bevakning framställer endast ett perspektiv av orsaken till migration. Media kan också 

framställa rapporter som alarmerande snarare än informerande. Även obekväma termer som 

flyktingar eller olaglig migration förekommer.  

 

2.2 Svenska idrottsrörelsens uppväxt 

 

Den 31 maj 1903 grundades det nationella riksidrottsförbundet. Syftet var att skapa en samlad 

riksorganisation för det svenska idrottsliga föreningslivet. Uppstarten var en reaktion på flera 

faktorer som inträffade i början 1900-talet. För det första handlade det om att stärka 

sambandet mellan två konkurrenskraftiga idrottsorganisationer från storstäderna, Göteborg 

och Stockholm. För det andra fanns ett ökat intresse för idrottsorganisationer bland 

storstadsmänniskor. En tredje viktig faktor var hur idrottsundervisningens pedagogik 

förändrades när man lämnade den svenska Linggymnastiken. Med ett nationellt förbund växte 

organisationerna explosionsartat ute i storstäderna och redan efter 11 år fanns det 600 

registrerade föreningar och över 63:000 medlemmar inskrivna (Lindroth, & Norberg, 2002). 

 

Under mellankrigstiden tog idrottsrörelsen fart i en mer geografisk breddning. I takt med att 

landet urbaniserades gick idrottsrörelsen i motsatt riktning. På landsbygden och i 

industristäderna ökade den sociala gemenskapen mellan människor eftersom lokala 

idrottsföreningar mötte varandra i samma sporter. Tidigare hade landsbygden och 

arbetarrörelsen varit motståndare till idrott och idrottsrörelsen i städerna. År 1939 befanns 

hela 60 procent av Riksidrottsförbundets föreningsbestånd vara delaktiga utanför storstäderna 

(Lindroth, & Norberg, 2002).  

 

År 1947 ändrades namnet till Riksidrottsförbundet och medlemsantalet har fortsatt att öka. 

Idag visar statistik att cirka 5 miljoner personer i åldrarna 6 – 80 år är medlemmar i en 
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idrottsförening. En markant ökning bland tjejer har skett sedan mitten av 1950-talet. Idag är 

cirka 40 procent av tjejerna aktiva medlemmar (Lindroth, & Norberg, 2002). Den tidigare 

ökningen av medlemsantalet i riksidrottsförbundet har dock minskat i sin tillväxt under de 

senaste åren, men svenska medborgaren är fortfarande mycket fysiskt aktiv. Att den fysiska 

aktiviteten är så hög, trots en minskning av medlemsantalet i idrottsförbundet beror till stor 

del på att det svenska samhället erbjuder flera alternativ till att vara fysiskt aktiva även utanför 

förbundsvärlden. Idag kan människor utnyttja motionsspår, gymlokaler eller andra 

träningslokaler som är fullt utrustade (SISU, 2017).   

 

2.3 Idrotts- och fritidsaktiviteter som samhällsnytta  

 

Psykisk ohälsa är ett växande problem som påverkar miljontals människor, särskilt barn och 

ungdomar (Malm, C & Isaksson, A, 2017, s 21–40). Tidigare studier visar att flyktingar till 

stor del lider av psykisk ohälsa jämfört med andra. Människor som emigrerat lider till stora 

delar av diagnoser som PTSD och ångestdepressioner. Skälen till diagnoserna är den 

erfarenhet de bär med sig från själva flykten och oron inför att anlända till ett nytt land 

(Bogic, M et al., 2015 & Tinghög, P et al., 2016). Andra studier visar att flyktingar kan ha en 

högre risk att drabbas av icke-affektiva psykoser och schizofreni. Även här är det erfarenheten 

av själva flykten som i många fall ligger till grund för symptomen. Detta i sin tur stärker 

antagandet att det finns bevis för att traumatiska händelser även påverkar livet i stort 

(Hollander et al., 2016)  

 

Ett idrottsdeltagande inom föreningslivet har visat positiva effekter på psykisk ohälsa bland 

barn och ungdomar. Stefan Wagnessons (2009, s 54–58) rapport förklarar att självkänslan och 

uppskattningen är generellt låg i största allmänhet bland barn och ungdomar, men att idrotten 

har god effekt. En av idrottens positiva effekter är att ungdomar får känslan av delaktighet och 

meningsfullhet med andra. Studien redovisar att även idrottsdeltagandet minskar 

användningen av alkohol och tobak bland ungdomar, vilket i sig stärker folkhälsan och sänker 

kostnaderna inom vården. Dessutom redogör Riksidrottensförbundets (2017) hur relationen 

mellan idrott och psykisk ohälsa samtidigt kan ha negativa effekter, vilket media allt mer 

uppmärksammat. De negativa effekterna handlar till stora delar om pressen på att prestera i 

aktiviteten. Vanligtvis ser man denna prestationsångest bland elitidrottare där kravet att 
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leverera, traditionellt sett, är mycket rotad inom verksamheten. Även barn och ungdomar i 

skolmiljöer upplever att det finns en prestationsångest kopplad till idrottsundervisningen och 

betyg. Lars- Magnus Engström (2014) menar att denna prestationspress ställer krav på 

idrottsdeltagare där tävling och prestation mäts i form av exempelvis tabeller och där själva 

leken och den sociala interaktionen kan vara ack så viktig riskerar att försvinna.  

 

2.4 Kulturella bakgrunder i idrotts- och fritidsaktiviteter  

 

Gunnar Myrbergs (2012) artikel förklarar att idrotten är en viktig plats för integration där 

sociala nätverk utvecklas. Han menar att idrottsplatsen i sig är ett område som under åren har 

fått ett större ansvar inom integrationsfrågor och där andra möjliga integrationsplatser fått stå 

tillbaka. Föreningslivet har också visat på en positiv effekt på ett ökat politiskt deltagande för 

både utländska och inhemska individer. Karin Boveki (2004) förklarar också att ett högre 

deltagande i föreningslivet också avspeglas i demokratiska värderingar. Dessa värderingar 

formas inom själva idrotten där normer och personliga värderingar bryts upp och där 

ömsesidig förståelse och tillit får ett större fotfäste. 

 

Idrottens kraft och värde för barn och ungdomar är viktig för samhället. Lika stort värde har 

också den mediala delen. Jesper Funberg (2017) menar att barn med hjälp av medias 

bevakningar på specifika idrottare eller idrotter kan skapa ett intresse för att delta i 

idrottsaktiviteter. Författaren belyser därmed en komplexitet hos utlandsfödda barn som kan 

uppfatta de mer traditionella svenska idrotterna som mindre intressanta än de internationella, 

eftersom den kulturella bakgrunden och värderingen om vad som är ”rätt” idrott påverkar 

besluten. Riksidrottsförbundet (2017) uppmärksammar den mediala bevakningen som en 

påverkan på individen på både gott och ont. Förbundet menar att de svenska traditionella 

idrotterna (bandy & innebandy) kanske inte får lika mycket plats i media som de mer globala 

idrotterna får (ishockey & fotboll). Karlefors och Herttings (2010) resonerar dock vidare om 

att det inte enbart kan vara medias bevakning som är orsaken till att vissa idrotter är mer 

dominanta bland svenskar än bland utländska medborgare. Författarna menar att det finns ett 

personligt intresse för specifika idrotter utifrån kulturella bakgrunder. Dessa bakgrunder 

påverkar individens tolkningar och uppfattningar om vad som betraktas vara ”min” idrott i 
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relation till den egna kulturen. Författarna hävdar att det inte är något negativt med olika 

kulturella åsikter om ”min” idrott då detta skapar ett utrymme för att upptäcka andra idrotter. 

Det problematiska är att studier visar att den utländska minoritetsgruppen anpassar sig till 

majoriteten. Detta sägs ur Förenta Nationens rapport (2003) som visar att majoritetsgrupper 

har en allt större påverkan på vad och hur saker ska vara. Följden blir att människor anpassar 

sig till den dominerande idrottstraditionen och därav sker inget kulturutbyte eller någon 

integrationsprocess i social kontext.  

 

Idrottsrörelsen har ett positivt inflytande på individen ur fysiska och sociala aspekter, men det 

finns också problem som verksamheten brottas med. Ett stort problem handlar om den 

utspridda rasismen och selekteringen. Vanligtvis är det minoritetsgrupper som blir utsatta för 

gester, kommentarer eller tystnader (Riksidrottsförbundet, 2017). Kritiker menar att detta 

existerar på grund av att idrottsverksamheten är en hård och icke-homogen plats där tiden har 

stått stilla i motsats till samhällsutvecklingen. En stor anledning till den legitima kritiken 

beror på att idrottsvärlden är en institution med bestämda riktlinjer med regler, ordning och 

struktur. Dessa förbestämda regler är komplexa och svåra att förändra då de är djupt rotade 

inom den idrottsliga traditionen och där en förändring skulle påverka en mängd olika faktorer. 

En uppmärksammad sådan är traditionen med könsuppdelningen och där träning och tävling 

mellan tjejer och killar är uppdelade i separata grupper. Däremot visar ny forskning att denna 

tradition börjar luckras upp och allt mer anpassas till samhällets moderna syn på 

könsbegreppet. I yngre åldrar har det visat sig att samtränade aktiviteter mellan flickor och 

pojkar är allt mer vanligt, men däremot inte i äldre åldrar där tävlingsperspektivet blir allt 

viktigare (Wagnesson, 2009, s 223, Grahn, 2017).  

  



9 
 

3. Tidigare forskningsläget och teoretiska begrepp 

 

Här redovisas i första hand två centrala begrepp, integration och assimilation, som i sin tur 

används som teoretiska begrepp i kapitlet: Analys. Därefter uppmärksammas två tidigare 

forskningsstudier i relation till begreppen. De nedanstående studierna som redovisar är inte 

med i den systematiska litteraturstudien. 

 

3.1 Assimilation & Integration  

 

Under årtionden har den svenska integrationsdebatten skiftat i frågan om hur 

samhällsanpassningar kan underlätta för immigranter att integreras i ett nytt land. Dagens 

debatt handlar ofta om begreppen integration eller assimilation, vilket ibland uppfattas och 

beskrivs som likvärdiga (Prop. 1997/98:16). Dock är inte detta helt sant då det finns distinkta 

skillnader mellan de båda. Med hjälp av Jose Alberto Diaz (1996) beskrivning av integration-, 

och assimileringsprocesser så placerar han in dessa i tre olika nivåer; systemnivå (makro), 

gruppnivå (meso) och individnivå (mikro). Diaz beskrivning av systemnivå (makro) handlar 

om individens tillgång till politiska rättigheter och olika medborgaransvar. De medborgliga 

rättigheterna och ansvaret för individen är svårt att påverka då lagar och regler är fasta 

strukturer i landet. I den andra nivån (meso) omfattar denna processer inom såval social, 

boende och familjeförhållanden. Denna nivå kan individer påverka i form av att själva 

bestämma var de vill bo och arbeta. Samtidigt finns det faktorer, exempelvis 

socioekonomiska, som utgör ett hinder för individer att anpassa sig. Den tredje nivån syftar 

till de subjektiva delarna som känslor, upplevelsen av tillfredställelse samt anpassning till nya 

landet. På denna nivå är det människors sociala interaktioner som påverkar individens 

anpassning till det nya landet. Med Diaz förklaring av integration-., och 

assimileringsprocesser inom olika nivåer kan begreppen integration och assimilation ses som 

skillnader.  

 

Assimilationsprocesser handlar om hur olika individer måste ha en stor kontakt med andra 

personer och därigenom skapa en homogen kultur med varandra. Vanligtvis är det 
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minoritetsgrupperna (invandrargrupper) som behöver anpassa sig till den dominerande 

kulturen. Assimilation ställer därför stora krav på immigrantes individuella förståelse för det 

nya landets kultur (Lidskog & Deniz, 2009, s 65). Enligt Diaz (1996) handlar det till stora 

delar om individers känslor på mikronivå där det kulturella arvet är starkt. Han menar att 

denna nivå är problematiska då det är en komplex process att lämna ifrån sig sitt kulturella arv 

för något annat (Diaz, 1996). ”Assimilation är sedan länge en otänkbar politisk strategi i 

Sverige. Människor kan inte påtvingas svenskhet. Däremot kan assimilation bli följden av 

människors egna och frivilliga ställningstaganden” (Prop. 1997/98:16, s 22). Det ska dock 

uppmärksammas att denna assimilationsprocess inte innebär att människor lämnar sitt 

kulturella ursprung till fullo utan den lämnas till den privata sfären. I praktiken har vi sett 

dessa processer komma till uttryck där kulturella och religiösa symboler förbjuds offentligt, 

men kan existera i det privata (Lidskog & Deniz, 2009, s 65). Att immigranter ska lära sig det 

nationella språket ses som en självklarhet i en del länder för att överhuvudtaget kunna 

inkluderas i det nya samhället. Denna språkliga barriär uppfattas som det störta problem man 

kommer i kontakt med som nyanländ (Diaz, 1996).  

 

Om assimilering till stora delar riktar sig till individer att de måste lämna sin kulturella 

bakgrund till förmåns för majoritetens kultur så menar integration att de motsatta gäller. 

Integration betyder att invandrare ges samma förutsättningar som övriga samhällsmedborgare. 

Förutsättningar där sociala, ekonomiska och politiska former ger avtryck i den offentliga 

sfären. Dessa förutsättningar finns även inom den privata sfären, där man försöker bevara sin 

kulturella identitet i samspel med andra kulturer. Att förklara integration kan därför uppfattas 

mer komplext då denna omfattar mer än bara det individuella perspektivet på hur anpassning 

sker till den dominerande gruppen, likt assimileringen (Diaz, 1993). ”Integration kan syfta på 

något som skall uppnås, dvs. ett mål, eller på en process eller en kombination av mål och 

process. Man kan tala om integrationsprocesser på den individuella och på samhällsnivå” 

(Prop. 1997/98:16, s 22). Med det sagt påverkar alltså integration allt fler grupper och 

individer i samhället än vad assimilation gör. Slutligen ska det uppmärksammas att kravet på 

invandrare, oavsett samhällsanpassning, är högt mycket på den individuella planet. För 

invandrare gäller det att utrusta sig med färdigheter och kunskaper nödvändiga för att kunna 

delta inom områden som språkbruk, yrkesutbildning, socialisation och samhällskunskap 

(Lidskog & Deniz, 2009 & Diaz, 1993). 
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3.2 Tidigare forskningsläget  

 

Young-Sook Lee & Daniel C. Funk (2001) studerar ifall idrottsdeltagande kan vara 

indikatorer på assimilering eller integration. Resultatet visar att det finns ett samband mellan 

de båda begreppen. De indikationer som redovisas är traditionella faktorer som språk, 

matpreferenser, mediaanvändning och etnisk identitet. Resultatet visar att invandrare är stolta 

över sitt kulturella arv och känner en stark etnisk tillhörighet. Immigranter motsäger sig 

påståendet att de vill överge sitt etniska ursprung. Immigranter skulle också använda sig av 

rekreationssporter för att bekanta sig med andra människor samt lära sig den australiska 

kulturen för att bli mer integrerad i samhället. Även australiensare skulle använda sig av 

rekreationsidrotter för att underlätta assimilationen. Studiens teoretiska ramverk baseras på en 

mätning Barry, D. T (2001) som studerar integration och assimilation. I forskarnas studie 

ingick en grupp på 179 deltagare (65% kvinnor och 35 % män) med en självbesvarad 

enkätstudie. Deltagarna var mellan 1–36 år och bosatta i sydöstra Queensland, Australien. 

Deltagargruppen härstammade från 12 asiatiska länder. Urvalsprocessen av studiegrupp 

grundade sig på två faktorer. För det första att asiater är den största invandrargrupper som 

bidrar till tillväxten av den australiensiska befolkningen. För det andra att det finns en 

föreställning om att fritidsaktiviteter och dess kultur har annorlunda betydelse för den 

asiatiska kulturen än för den och västerländska.  

 

Monica Stodolskas (2000) syfte med studien är att fylla det forskningsgap som finns för post-

invandrare och deras uppfattningar om fritidsaktiviteter. Resultatet visar på att traditionella 

aktiviteter inte utelämnades på grund av att de erbjöd en viss fysisk tillfredställelse, utan 

kopplingen till tidigare livsstil och bevarande av kulturarvet. Detta gav deltagargruppen hjälp 

att distansera sig från problem som de upplevde i en främmande värld. Resultatet visar också 

att ju mindre begränsningar invandrare levde i, oavsett vilken generation, desto mer man i 

främmande aktiviteter. Studien använder sig av ett analytiskt ramverk som Jackson och Dunn 

(1988) utvecklat för att analysera om det finns förändringar i fritidsvanor som är kopplade till 

invandrarens erfarenheter dvs en kombinerad kvantitativ enkätstudie (2 gånger) och 

kvalitativa intervjuer (1 gång). Deltagarna är polacker bosatta i Edmonton, Kanada. I 

intervjuerna deltog 13 personer mellan åldrarna 16–50 år där genomsnittet för bosatt i landet 

var 32 år. För att öka validiteten så var deras utbildning och sysselsättning olika. 
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4. Metodologi  

 

Studien genomfördes med hjälp av en systematisk litteraturstudie och kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Alan Bryman (2011, s. 97–125) förklarar att syftet med en 

litteraturstudie är att undersöka och redogöra för vad eller vilka faktorer som fungerar ur ett 

samhällsperspektiv med hjälp av befintlig forskning. Han förklarar att metoden bygger på två 

delar. Den första handlar om att en litteraturstudie är ett evidensbaserat angreppsätt som 

belyser en problematik ur ett bredare perspektiv. Den andra delen handlar om att 

litteraturstudier kan ha mer trovärdighet i resultatdelen än vad tidigare forskning redovisar. 

Det betyder att tidigare forskningsresultat kan vara påverkat av skribentens egen spegling och 

tolkning (Bryman 2011). För att öka trovärdigheten i litteraturstudien så beslutades det under 

arbetets gång att det vore lämpligt med intervjuer i studien. Dessa intervjuer inriktar sig på två 

olika svenska idrotts- och fritidsprojekt i syfte att stärka integration. Från båda projekten 

deltog två representanter. I det ena projektet är majoriteten av deltagarna invandrare bosatta i 

Sverige och i den andra gruppen asylsökande flyktingar i Sverige. Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär där kontakt och information gavs genom e-mail. Intervjuerna 

pågick i cirka 30 minuter på offentlig plats. 

  

4.1 Systematisk litteraturstudie 

 

4.1.1 Sök- och urvalsstrategier 

  

Litteraturstudien har använt sig av internationella artiklar mellan åren 1990–2018. Alla 

artiklar är vetenskapligt granskade (peer review) vilket också fastställts av Eriksson et al., 

(2013, s 74) som ett krav för att öka trovärdigheten i undersökningen. Artiklarna erhållits med 

hjälp av databaser i Örebro Universitets digitala bibliotek. De databaser som använts är 

SportsDiscus och Eric (Ebsco). Eriksson et al., (2013, s 74–75) påpekar att det krävs välvalda 

sökord som inriktar sig mot studiens syfte för att öka trovärdigheten. Dessa sökord är centrala 

för hela arbetet och behöver förklaras. Förklaringen redovisas under rubriken inklusion- 

exkluionskriterier. Sökorden är: sport, leisure, integration, immigration, immigrants, refugee.   
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För att samla in data har en sökstrategi använts i tre steg. Det första steget var att kombinera 

sökorden så pass väl att det motsvarade nuvarande studiens syfte, vilket resulterade i cirka 

120 artiklar. Genom att läsa rubrikerna skapades en uppfattning om vilket syfte som artiklarna 

behandlade och därefter gjordes ett urval (Urval 1, se bilaga 1). Urvalsprocessen fortsatte 

sedan med det andra steget där alla artiklars abstract grundligt lästes igenom. Här skapades en 

djupare insikt av artikeln, vilket ledde till flera bortfall (Urval 2, se bilaga 1). Det ska sägas att 

artikelns rubricering inte nödvändigtvis förklarar artikelns syfte till fullo och kan därför anses 

användbar i denna studie. Utöver de urvalssteg som följdes så användes en manuell sökning 

genom att använda andra studier som uppmärksammats från urvalsartiklarna, en så kallad 

snöbollssökning. Antalet artiklar i litteraturstudien är 18 stycken.  

 

4.1.2 Inklusion- och exklusionskriter och kvalitetsbedömning  

 

I inkluderingen behövdes likvärdiga termer och begrepp, jämförbara med det svenska och 

engelska språket, för att möta studiens syfte. Begreppet invandring är i detta fall immigrant(s). 

Det gjordes inte någon definitionsskillnad på invandrare som syftade till 

arbetskraftsinvandring, andragenerationsinvandring eller andra former av invandring. Studien 

behövde också en bredare målgrupp, vilket gjorde att begreppet flykting (refugee) användes 

som sökord.  

 

För att definiera begreppen idrotts- och fritidsaktiviteter användes sökorden sport(s) och 

leisure(s). Svårigheten i att exakt precisera idrotts- och fritidsaktiviteter till internationella 

studier har visat sig komplicerat. Internationella studier använder sig istället av sport activity 

eller leisure activity. Dessa begrepp visade sig vara nyckelord i ett fåtal studier, men 

exkluderas som sökord i urvalsprocessen. Orsaken till detta var att artiklarna syftade mer mot 

fritidssysslor och inte mot organiserad idrotts- och fritidsaktiviteter. 

 

Då integration sker oberoende av ålder och kön så används det en inkludering av begreppen 

youth, adolescent och gender. Även grupper som beskriver athletes ingick i studien. I detta 
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fall är det inte elitidrottare som beskrivs, utan ”vanliga” idrottsutövare. Alla nationaliteter är 

inkluderade i studien. Personer med funktionsnedsättning har exkluderats då 

forskningsområdet visat sig vara för begränsat. 

 

Den systematiska litteraturstudien har använt sig av stöd från Eriksson et al., (2013) för att 

säkerhetsställa att de valda artiklarna är etiskt godkända och av god kvalitét. Författarnas 

redogör att sökorden måste vara korrekta utifrån studiens frågeställning. Det gäller även att 

urvalskriterierna har en trovärdighet mot syftet. Det är viktigt att följa de inklusions- och 

exklusionskriter som på förhand fastställts. Alla artiklar ska vara vetenskapliga och granskade 

av oberoende part. Granskningen ska se till att artiklarna följer en struktur och även de 

forskningsetiska aspekterna. Detta betyder att artiklarnas resultat ska vara sakligt och ärligt 

framställt. Forskaren ska välja användbara databaser utifrån ämnesområdet som studien riktar 

sig till.  

 

4.1.3 Kategoriseringsprocess  

 

Utifrån de valda artiklarna gjordes en kategorisering för att identifiera likheter och skillnader. 

Kategoriseringen utformades i tre steg för att säkerhetsställa resultatet. Först gjordes en analys 

av artiklarnas resultat vilket besvarade studiens syfte med hjälp av markeringar. Därefter 

kategoriserades markeringarna in i färre rubriker för att ge en översiktlig uppfattning av 

artiklarnas resultat som riktar sig mot studiens frågeställning (figur 1). Avslutningsvis 

placerades artiklarna i respektive högar för att återigen hitta tydliga samband (figur 1). 

Forskaren har tagit med i beräkning att det finns likheter och skillnader från andra 

urvalsprocessen till tredje. Det betyder att kopplingar mellan religion och kulturell ryggsäck 

eller kostnader och tid och planering är variabler som existerar. Dock har forskaren uppfattat i 

processen att det finns fler relationer till de fastställda kategorierna. Genom detta förfarande 

upptäcktes sex olika men utmärkande kategorier. Kategori 1. Språk där artiklarna syftar till 

hur kommunikationssvårigheter kan upplevas som problematiska för invandrare i ett nytt land 

vilket påverkar vägen in till idrottsorganisationer. Kategori 2. Planering & tid artiklar 

förklarar problematiken hos många invandrare att kunna prioritera mellan idrott.,- och 

fritidsaktiviteter och andra intressen. Kategori 3. Könsskillnader beskriver hur yttre och inre 

faktorer påverkar skillnaderna mellan tjejer och killar i idrottsaktiviteter. Kategori 4. Material 
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& ekonomi är artiklar som beskriver hur man ser på material inom idrotts- och 

fritidsaktiviteter och vilken påverkan det kan ha. Kategori 5. Diskriminering handlar om 

invandrarens syn på diskriminering och olika åsikter som vänder sig mot invandrargrupper i 

och utanför idrottsaktiviteten. Kategori 6. Kulturell ryggsäck är artiklar som belyser hur olika 

individer besitter ett kulturellt arv vilket påverkar de val, åsikter och normer man uppfattar 

inom idrotts- och fritidsaktiviteten. 

 

4.2 Intervjuer 

 

I de kvalitativa intervjuerna deltog två personer från respektive idrotts- och 

friluftslivsprojekten. Alla fyra personerna arbetade aktivt med projekten. I det ena projektet 

var personerna både ledare och ansvariga för aktiviteterna. I det andra projektet var den ena 

ledare och ansvarig för aktiviteterna, medan den andra arbetade med det administrativa. 

Intervjuerna varade i cirka 30 minuter med semi-strukturerad karaktär. Att använda sig av 

semi-strukturerade intervjuer var lämpligast då undersökningen har ett brett perspektiv på 

idrott och integration. Strukturen gav också möjlighet för forskaren att lyfta fram delar som 

deltagarna belyste under mötet och som behövdes förklaras eller förtydligas. Frågornas 

struktur utgick från litteraturstudiens kategorier (se bilaga 3). Orsaken till idrottsprojekten 

grundar sig i deras arbete med organiserad idrotts- och friluftlivsarbete som strävar mot en 

god integration med barn och ungdomar. Idrottsprojektens tillgänglighet och närhet till 

forskaren var också en anledning till urvalet, vilket är ett bekvämlighetsurval. Deltagarna 

kontaktades genom e-mail där man förklarade syftet utifrån vetenskapsrådets (2017) 

rekommendationer. Deltagarna blev återigen informerade inför intervjun angående syftet, 

tidsramar samt garanterad anonymitet. Varje intervju spelades in. Efter transkriberingen 

gjordes en kontroll av att den var korrekt genomförd och därefter en kodning av alla svar. För 

att förenkla läsningen har en standardiserad skriftform använts i citaten.  

 

Båda projekten är verksamma i Örebro kommun med olika deltagargrupper. Det första 

projektet är handbollsidrott med barn och ungdomar i åldrarna 10–13 år där majoriteten är 

inskrivna i fritidsklubbars verksamhet. Målsättningen i deras arbete är att få barn och 

ungdomar, tjejer och killar, att via idrotten skapa ett lärande. Detta projekt sker på flera 
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områden i olika stadsdelar med anslutning till fritidsklubbars verksamhet. Det andra projektet 

är ett friluftslivprojekt för ungdomar i åldrarna 17 år och äldre med gruppen nyanlända 

immigranter. Målsättningen för projektet är att nyanlända tillsammans med andra människor 

ska kunna möta svensk kultur genom olika former av friluftsliv. I nedanstående studie 

kommer projekten att benämnas HP (handbollsprojektet) och FP (Friluftslivprojektet) för att 

underlätta för läsaren. 

  



17 
 

5. Resultat  

Totalt valdes 18 artiklar ut i urval 1 och 2 och kategoriserades efter granskning vilket 

resulterade i följande:  

 

I kategori 1 Språk inkluderas fem artiklar: (Spaaj, 2012). (Elbe, A-M, Hatzigeorgiadis, A, 

Morela, E, Ries, F, Kouli, O, & Sanchez, X, 2018). (Heinonen, T, Harvey, C. D. H, & Fox, 

Karen, M, 2005). (Heo & Lee, 2007). (Doherty & Taylor, 2007).    

 

I kategori 2 Tid och planering inkluderas sex artiklar: (Spaaj, 2012). (Heinonen, T, Harvey, C. 

D. H, & Fox, Karen, M, 2005). (Hanlon & Coleman, 2006). (Park & Ok, 2017). (Agergaard, 

2011). (Lovelock, K, Lovelock, B, Jellum, C & Thompson, A, 2011). (Li, Sotiriadou & Auld, 

2015). (Pang, B, Macdonald, D & Hay, P, 2015). 

 

I kategori 3 Könsskillnader inkluderas sju artiklar; (Elling & Knoppers, 2004). (Spaaj, 2012). 

(Spaaj, 2015). (Rosso & McGrath 2016). (Doherty & Taylor, 2007). (Park & Ok, 2017). 

(Walseth, 2008). 

 

I kategori 4 Material & ekonomi inkluderas fem artiklar; (Doherty & Taylor, 2007). (Spaaij, 

2015). (Lovelock, K, Lovelock, B, Jellum, C & Thompson, A, 2011). (Heo & Lee, 2007). 

(Spaaj, 2012). 

 

I kategori 5 Diskriminering inkluderas sex artiklar; (Spaaj, 2012). (Spaaij, 2015). (Li, 

Sotiriadou & Auld, 2015). (Walseth, 2008). (Hanlon & Coleman, 2006). (Elbe, A-M, 

Hatzigeorgiadis, A, Morela, E, Ries, F, Kouli, O, & Sanchez, X, 2018). (Pang, B, Macdonald, 

D & Hay, P, 2015). 

 

I kategori 6 Kulturell ryggsäck inkluderas sex artiklar: (Lovelock, K, Lovelock, B, Jellum, C 

& Thompson, A, 2011). (Knijnik, 2015). (Li, Sotiriadou & Auld, 2015). (Spaaj, 2015). (Allen, 

J. T, Drane, D. D, Byon. K. K & Mohn. R. S. (2010).  
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Figur 1. Beskriver hur identifieringarna blev kategorier i systematiska litteraturstudien. Vänstra cirklar är steg 

två, samt de högra cirklarna är steg treg..  
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5.1 Den systematiska litteraturstudiens resultat  

 

I detta avsnitt redogörs resultatet från den systematiska litteraturstudien. Avsnittet är uppdelat 

i sex rubriker som har identifierat och kategoriserats som hinder för immigranter att delta i 

idrotts- och fritidsaktiviteter. Kategorierna har därefter använts som utgångspunkt för 

intervjufrågorna i nästa underrubrik.  

 

5.1.1 Språket  

 

Resultatet visar flera av artiklarna som belyser hur språkbrister uppfattas som problematiska 

bland immigrantgrupper. Dessa brister påverkar gruppen både i och utanför idrottsaktiviteten. 

Det visar sig att vuxnas språkbrister är mer påtagliga än barns och ungdomars. Vuxnas olika 

livssituation (speciellt kvinnors) integrerar inte i lika hög grad med andra etniska grupper och 

därigenom förlorar man socialisationstid (Spaaj, 2012, 33). Fördelen för barn är att de 

dagligen integrerar med andra i skolverksamheten och att deras utbildning sker på ett annat 

språk än hemspråket (Elbe et al., 2018, s 186). Denna språkbrist mellan generationer gör att 

vuxna ofta kommunicerar genom barnen. Barn får läsa information som kommer på posten 

eller agera som tolk i olika sammanhang (Spaaj, 2012, s 1532). Resultatet visar också på hur 

idrottsorganisationer brister i den språkliga informationen. Kommunikationen mellan 

idrottsföreningar och invandrargrupper sker oftast på det inhemska språket. Effekten blir att 

utländska grupper avstår från att komma till idrotten (Heinonen et al., 2005, s 285–286).  

 

Utlandsfödda personer upplever att språkförbristningen blir till en sorts funktionsnedsättning 

inom idrotten. Att inte kunna kommunicera med andra lagkamrater och ledare upplevs som 

allra svårast. Vanligtvis inträffade missuppfattningar när ledare eller vänner förklarade en 

regel eller en övning. Detta kunde i sin tur leda till blickar och kommentarer riktade mot 

invandrargrupperna från övriga lagkamrater. Ibland inträffade det att invandrare ignorerade 

aktiviteter där etniska majoriteten hade samma etniska ursprung och språk. Man valde istället 

säkerhet och trygghet i en idrottsaktivitet där deltagarna hade ett gemensamt språk (Heo & 

Lee, 2007, s 144–145). Resultatet visar samtidigt på att vissa invandrare valde att utmana sig 
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själva och delta i nationella aktiviteter med etniska majoritetsgrupper. Lagidrott var en 

framträdande aktivitet som tvingade deltagarna att kommunicera med varandra, vilket gjorde 

att man tränade på språket i samband med idrotten. En del upplevde också att självkänslan 

ökade när de insåg att de uttryckte sig bättre än de först trodde (Doherty & Taylor, 2007, s 

44–46).  

 

5.1.2 Planering & tid 

 

Resultatet visar på hur planeringen och tiden för invandrare och flyktingar är begränsad vad 

gäller deltagandet i olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Prioriteringarna ligger istället på att 

hitta arbete, bostad och utbildning för barnen (Spaaj, 2012, s 33, Heinonen et al., 2005, s 285- 

286, Pang et al., 2015, s 1052). Dessa prioriteringar påverkar indirekt även idrottsföreningarna 

och deras ambitioner att öppna upp verksamheten för invandrare med tex projekt som ”ta med 

en vän”- dag. Detta initiativ fick dessvärre ingen större effekt (Hanlon & Coleman, 2006, s 

87). Park och Ok (2017) belyser däremot hur statligt organiserade program kan generera en 

effektivare integrationsprocess för flyktingar genom att speciella idrottsprogram för fysisk 

aktivitet sker återkommande i deras vardag. Dessa statligt organiserade program har även fått 

den effekten att fler privata aktörer arbetar med integrationsprojekt med kopplingar till 

idrotts- och fritidslivet. Agergaard (2011, s 347) beskriver att statliga och privata aktörer har 

en viktig roll i integrationsarbetet, men att det i huvudsak är ideella krafter som får det att 

fungera. Dock upplevs det att den befintliga supporten och verktygen idag inte är tillräckliga 

för att engagera ungdomar med bikulturella bakgrunder in i idrottsverksamheten tillsammans 

med andra ungdomar.  

 

Resultatet visar också att välutbildade immigranter lättare kommer in på arbetsmarknaden får 

på så sätt bättre möjligheter till eget engagemang inom idrotts- och fritidsföreningar 

(Lovelock et al., 2011, s 519–520). Vuxna immigranter som varit bosatta en längre tid i sitt 

nya land och hunnit skaffat sig en karriär upplevde att sport- och fritidsaktiviteter inte 

prioriterades lika högt längre. För det första handlade det om andra intressen än kollegorna. 

Följden blev att man själv anpassade sig till den dominerande gruppen. För det andra räckte 

inte tiden till att planera in fritidsaktiviteter efter arbetet (Li, Sotiriadou & Auld, 2015, s 213). 
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Slutligen ansågs arbetsbördan vara så fysiskt påfrestande och därför försvann intresset för 

fritidsaktiviteter (Heinonen et al., 2005, s 286). För ungdomar och studenter däremot visade 

resultatet att idrottsaktiviteter har en viktig roll för socialisering och därför tog man sig tid. 

Även personer med lyckade karriärer belyser hur viktigt det var i yngre år, men att detta har 

prioriterats bort med tiden (Li, Sotiriadou & Auld, 2015, s 213–214).  

 

Föräldrar upplevde det problematiskt att få struktur på arbetets krav och barnens samt de egna 

intressena till att sammanfalla med tiden till fritidsaktiviteter. De kände att de levde genom 

barnens upplevelser från olika skolutflykter eller idrottsaktiviteter och på det sättet skaffade 

sig ett socialt nätverk med andra föräldrar i liknande situationer (Spaaj, 2012, s 33–34, 

Heinonen et al., 2005, s 286–287). Studier belyser dessutom att fritidsaktiviteter som 

friluftsliv (vandring, matlagning) i naturen för lågavlönade krävde för mycket tid av deras 

egen fritid. Då arbetsdagarna var många och långa prioriterades i större utsträckning tiden 

med familjen i lugnare miljöer. Detta var framförallt påtagligt inom de asiatiska grupperna där 

naturupplevelser ansågs vara meningslösa och kostsamma (Lovelock et al., 2011, s 520–523). 

Studier visar samtidigt motsatsen där fritidsaktiviteter inte behöver vara tidskrävande, utan det 

viktiga är att finna de enkla sakerna. ”Du ska uppskatta, ja du vet, de enkla sakerna. Och 

sakerna som är roliga som du kan skratta” (Heinonen et al., 2005. 286).  

 

5.1.3 Könsskillnader  

 

Att tillhöra en idrotts- och fritidsorganisation upplevs olika mellan tjejer och killar. Studier 

visar på att inrikesfödda majoritetsgrupper är mer delaktiga i idrottsorganisationer än 

utlandsfödda minoriteten. Den största skillnaden finns bland tjejer med utländsk bakgrund 

som än mindre aktiva än inrikesfödda tjejer. För killar är det signifikativt lika mellan inrikes 

och utländsk. Bland killar är det fotboll som värderas högst och för tjejer är det 

konditionsträning (Elling & Knoppers, 2004, s 261–26). Orsakerna till detta kan delas upp i 

två grupper där det först handlar om yttre barriärer, utanför idrotten, och den andra om inre 

barriärer, i aktiviteten. Spaajs (2012, 34-35) resultat visar att yttre barriärer handlar om 

religiösa orsaker och där familjeinställning till idrott påverkar tjejers deltagande negativt. 

Inom vissa religioner uppfattas det som problematiskt att tjejer är fysiskt aktiva då det upplevs 
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vara icke- feminint. Tjejer som deltar i lagidrotter eller liknande anses motsätta sig en religiös 

tro (Spaaj, 2012, s 1528, Rosso & McGrath, 2016, s 107–108) ”Om jag låter min dotter spela, 

ingen skulle vilja gifta sig med henne” (Spaaj, 2015, 310). Däremot anser männen att det inte 

finns något hinder för tjejer att arbeta som volontärer eller supportar vid sidan av (Spaaj, 

2012, s 1534). Tjejer upplever att dessa sysslor görs på grund av att inte staten eller andra 

organisationer erbjuder de ett alternativ till att delta (Doherty & Taylor, 2007, s 46–47). I Park 

& Oks (2017) studie uppmärksammar däremot att tjejer erbjuds idrottsrelaterade aktiviteter i 

form av statliga program. Dessa program handlar om att tjejer får arbeta som caddie på 

golfklubbar. Det visade sig dock att programmet riktade sig mer mot att skapa ekonomisk 

självständighet än sociala anpassningar och integration.  

 

I den inre barriären, i aktiviteten, finns en liknande syn från båda könen om att killar har det 

enklare att inkludera med andra människor. De menar att killar upplever att träningen och 

kampen i sporten är det primära och inte den etniska tillhörigheten, vilken blir sekundär i det 

här sammanhanget. Tjejer upplever sig själva vara mer själviska och baktala varandra på olika 

sätt. Båda könen delar samtidigt uppfattningen att fysisk aktivitet tillsammans med andra 

handlar om att ha roligt, få social kontakt och gemenskap. Det spelar egentligen inte så stor 

roll om det är mixade eller separerade grupper. Båda könen upplever det enklare att 

inkluderas i lagidrotter där man måste hjälpa varandra för att bli bättre (Doherty & Taylor, 

2007, s 40–41, Spaaj, 2012, 1530). Walseth (2008, s 9–11) visar hur tjejer uppfattar att 

lagidrotter gav ett högre socialt värde när man behövde samarbeta för att lyckas.  

 

5.1.4 Material & Ekonomi 

 

Resultatet visar på att det är svårt för immigranter att få ihop ekonomin för att få möjlighet att 

delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. De uppfattade att idrottsmaterial var viktigare för 

västerländska grupper som ofta bytte träningskläder inför specifika aktiviteter, medan de 

själva tyckte det gick lika bra att idrotta i jeans. På grund av ekonomin valde invandrare att 

avstå från aktiviteterna och på så sätt undvika kommentarer eller blickar (Doherty & Taylor, 

2007, s 45). Det fanns även skillnader mellan killar och tjejers idrottskläder. Tjejer från vissa 

religioner behövde bära en hijab eller ett heltäckande material för att få vara fysiskt aktiva 
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(Spaaij, 2015, 310) Inom friluftslivet upplevde invandrare att utrustning spelade en stor roll då 

nationalparkerna var funktionellt uppbyggda utan tillgång till redskap för matlagning. 

Friluftslivet blev därför en för allt kostsam fritidsaktivitet, vilket gjorde att man undvek det 

(Lovelock et al., 2011, s 523). Orsaken till att invandare har en lägre ekonomisk rörlighet 

handlar till stora delar om lågavlönade arbeten men om deras ekonomi vore bättre så fanns 

intresset där för att vara med på fler fritidsaktiviteter (Heo & Lee, 2007, s 144). Andra ansåg 

att det inte var märkbart viktigt att träna och valde istället att skicka pengar hem till familjen i 

värdlandet (Spaaj, 2012, s 34) 

 

5.1.5 Diskriminering  

 

Resultatet visar en tydlig uppfattning om att det finns diskriminering såväl som rasism mellan 

etniska majoriteter och invandare. Denna uppfattning var verksam inom idrottsaktiviteter som 

gav uttryck i form av blickar, gester eller verbala påhopp. Det kunde vara påhopp som inte var 

riktade mot den etniska gruppen, utan snarare att man var flykting. ”Detta är inte Afrika, utan 

Australien. Börja vänj dig med det” (Spaaj, 2012. s37). Diskrimineringen visade sig även 

utanför själva aktiviteten där ekonomiska skillnader mellan grupperna uppfattades som ett 

problem. Integrationsprojekt inom idrottsföreningar vill inspirera och bjuda in invandrare, 

vilket gjorde att man sänkte deltagaravgiften för deras del. Detta resulterade i en avundsjuka 

bland den etniska majoriteten som kände sig förfördelad (Hanlon & Coleman, 2006, s 89). 

Även andragenerationens invandrare kunde känna att det fanns en nedvärderande syn på 

invandrare ur det socioekonomiska perspektivet. Lagkamrater såg invandrare som en person i 

idrotten, och en annan person utanför beroende på i vilken stadsdel man bodde (Walseth, 

2008, s 12). På grund av detta visar ett flertal studier att invandrare föredrog att spela med 

grupper med samma bakgrund (Li, Sotiriadou & Auld, 2015, s 214-215, Spaaij, 2015, Elbe et 

al, 2018, s 186). I dessa grupper användes också en jargong mellan varandra där språket var 

mer accepterat och begrepp som ”choklad” användes om varandra utan att det verkade 

konstigt (Spaaij, 2015, 313). Resultatet visar även hur asiatiska ungdomar upplevde en rädsla 

att för bli betraktad som ”nörd” av vänner på grund av sin kulturella bakgrund och med stort 

tryck av föräldrar att lyckas. Föräldrar ansåg att studier och musik var högre prioriterad än 

idrott, vilket gjorde att barns intressen inriktade sig efter föräldrars åsikter. Utifrån barnens 
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vänner uppfattade detta som avvikande då man inte värderade idrottsaktiviteterna lika högt 

och därför blev betraktad som ”nörd” i sammanhanget (Pang et al., 2015, s 1053)  

5.1.6 Kulturell ryggsäck 

 

Resultatet visar hur kulturella erfarenheter inom idrotts- och fritidsaktiviteter påverkar viljan 

att delta. Inom friluftslivet fanns det skillnader mellan asiatiska (kineser) och västerländska 

grupper i friluftslivsaktiviteter. Asiater känner en viss rädsla för naturen som till stora delar 

handlar om att gå vilse eller upptäcka farliga djur. Denna rädsla har de med sig från 

barndomen då vuxna sällan gick ut i naturen. De säger ”För oss, vi är inte så modiga” 

(Lovelock et al., 2011, s 521). Det finns också skillnader mellan gruppernas syn på det 

värdefulla som naturen kan ge. De västerländska för att vara i naturen grundar sig på själva 

upplevelsen av ett lugn, medan asiater mer intresserar sig för smakupplevelser och häftiga 

monument (Lovelock et al., 2011, s 521–522). Dessa erfarenheter som man tar med sig från 

hemlandet ställer också förväntningar på värdlandet. Det betyder att man söker efter något 

man redan har upplevt tidigare och som får en att känna trygghet i idrotts- och 

fritidsaktiviteter. Denna känsla av trygghet visar sig även utanför aktiviteten tillsammans 

individer som har koppling till liknande erfarenheter (Knijnik, 2015, s 38–39). Lis et al., 

(2015) resultat visar att rötterna till hemlandet finns kvar oavsett om man emigrerat. När stora 

landskamper sker så firar man både för hemlandet och värdlandet. Det kan också vara att man 

engagerar sig inom lokala idrotter i värdlandet. Detta betyder att man delar glädje med andra 

från två håll då man är bosatt i ett land, men har rötter från ett annat. Känslan bland 

immigranter blir därför att man står på två ben, fast man personligen inte vill ha den känslan. I 

Spaajs (2015, s 312–313) artikel beskriver immigranter hur man måste skapa sig en ny 

identitet för att passa in i samhället och bland vänner. De belyser samtidigt att man inte 

behöver lämna sin bakgrund fullt ut, men att det blir en slags hybrid av sig själv som är svår 

att undvika. Resonemanget om tvådelad identitet utvecklas av forskaren att immigranter 

känner lättnad och enkelhet genom att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter med personer som 

har liknande erfarenheter eller som har samma etniska bakgrund som man själv. Man rör sig 

därför mot tidigare bekanta aktiviteter då man känner sig bekväma med den gemensamma 

kulturella bakgrunden. Allens (et al 2010, s 429 - 430) resultat visar att ett stort antal asiatiska 

studenter väljer badminton före kricket, även om kricket har ett högt deltagarantal generellt 

mot andra kulturer. Li et al. (2015) redovisar hur asiatiska invandrarstudenter valde bort 
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lokala idrotter som upplevdes som för svåra och med alltför komplicerade regler. Däremot var 

några öppna för med att försöka testa de lokala idrotterna och kände ”skuld” över att inte testa 

nyheter i ett nytt land. ”När du är i Australien… du vill göra något annorlunda som du inte gör 

i ditt hemland och fiska är en av dem aktiviteterna… jag ville testa” (Li et al., 2015. s 213).  

 

5.2 Intervjuer utifrån två svenska idrottsprojekt 

 

Här redovisas två olika idrotts- och friluftsprojekt med integrationsarbete utifrån ledarnas 

perspektiv. Idrottsprojekten kommer att kallas HP (Handbollsprojektet) och FP 

(Friluftslivprojektet) i nedanstående text. Intervjufrågorna är ställda utifrån litteraturstudiens 

resultat och följer därför tidigare kapitel 6.1 struktur. Rubriken diskriminering är borttaget på 

grund av att båda ledarna för idrottsprojekten inte upplevde några diskrimineringar under 

deras aktiviteter och därav är resultatet utelämnat 

 

5.2.1 Språket 

 

Det fanns skillnader i hur ledarna fick arbeta med språket inom idrottsprojekten. I FP rörde 

det sig mer om språkbrister i det verbala och i HP var det kommunikationen från ledare till 

föräldrar. I FP handlade det om att deltagargruppen var från ett annat land och därmed var 

svenska språket begränsat. Ledarna tog hjälp av tolk för att kommunicera ”Det var en till 

(ledare) som var med som tolk åt oss i första och andra gången. Men i tredje så behövdes inte 

det” Orsaken till att ledarna valde bort en tolk berodde på att gruppen hade redan hade deltagit 

i projekten och att del tre var en fortsättning enbart för de intresserade. Vidare upplevde 

ledarna att deltagargruppens språkutveckling hade förbättrats under den tid de varit i Sverige. 

”I sista gruppen såg vi en tydlig utveckling från tidigare och nu hade de ju endå bott här ett 

litet tag”. I HP:s fall gällde det att kommunicera från ledarna till föräldrarna. 

Kommunikationen genom att sända hem lappar med barnen, samt att vara tillgänglig för 

frågor på telefon eller via e-mail var några arbetssätten. Ledarna beskriver att det ibland 

fungerade det och ibland inte. Det negativa var att informationen försvann hos barnen och 

därför aldrig kom fram, men om informationen kom fram så gav det effekt, särkillt under 
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lovaktiviteter ”Det var barn och deras föräldrar som ringde för att de hade hört om detta. Och 

det var barn som inte hade börjat på fritids, småbröder. Det kom en mängd barn som man 

snabbt fick bygga relationer med under de tre dagarna på sommaren”.  

 

5.2.2 Tid och planering 

 

Båda projekten påvisar behovet av tidsanpassning för både ledare och deltagare om arbetet 

ska lyckas. I FP beskriver ledarna att ”Vi träffades lite oregelbundet, dels handlade det om när 

vi kunde och samtidigt skulle det fungera för dem. Men oftast blev det på söndagar för då 

kunde vi och dem bäst”. Liknande anpassning gjorde även HP ”Vi valde att inte köra 

kvällstid, för att barnen inte ska gå kvällstid först hem och tillbaka. Det ska (aktiviteten) vara 

direkt till skolan, man ska inte gå hem och spela dataspel och sedan tillbaka och idrotta”. Det 

fanns alltså en planering för ledarna att erbjuda olika idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. 

En ledare från HP förklarar att närheten från arbetsplatsen till projektet underlättade ledarens 

arbete. ”Eftersom jag jobbade där så var det enkelt att gå ner till fritidsklubben, det var ingen 

process att åka iväg någonstans”. Det fanns inte några sådana svar att jämföra med från FP.   

 

FP ledarna uppfattade också att det inte gick att ha fasta tider för nyanlända då deras vardag 

innehöll andra sysslor. ”De måste ju få in pengar och det kan bli något svartjobb eller någon 

vän som hjälper dem. Det kan vara svårt på grund av de väntar uppehållstillstånd och då blir 

det ju svårt att vi ska sätta den enda tiden de kan jobba före vårt friluftslivsprojekt”. I detta fall 

var det den ekonomiska delen som avgjorde om ledarna anpassade sig till deltagarna. För HP 

fanns inte det ekonomiska perspektivet att ta hänsyn till då deltagarna var minderåriga barn. 

HP ledarna beskrev däremot att anslutningen mellan skolan och fritidsaktivitet gav både 

ledare och deltagare en kontinuitet och trygghet. Ledarna förklara att detta var något de 

arbetade hårt med och som har gett positiv effekt. De belyser även att föräldrar är en viktig 

del i arbetet ”Det handlar om kontinuitet och trygghet och att alla barn vet vem (ledaren) är 

och det ger även trygghet hos föräldrarna”. Dock upplever ledarna svårigheter med att 

engagera föräldrarna inom idrotten. ”Målsättningen är att få fler föräldrar mer engagerade in i 

idrotten i alla stadsdelar och det är svårt, riktigt svårt. Men det är också en häftig utmaning 

som vi arbetar för”.  
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5.2.3 Könsskillnader 

 

Arbetet med att inkludera alla kön verkade inte vara några problem för båda idrottsprojekten 

om det fanns intresse att delta utifrån. Ledarna upplevde däremot svårigheter i att nå ut med 

information till barn och ungdomar där speciellt tjejer var ett stort problem. En ledare från FP 

förklarar ”Vi ville aktivt hitta tjejer till vårt projekt och vi lyckades. Det visade sig att de 

kanske var med i andra projekt via (organisationen) så de fanns redan med. Men att hitta nya 

som inte är inne i systemet är jättesvårt”. Liknande upplevelse beskriver HP där man arbetar i 

flera stadsdelar och där man försöker inkludera allt fler barn till idrotten. ”Det kan finnas 

tjejer som är intresserade, och då är det lätt att stärka deras intresse, kontra (stadsdel) där är 

det nästan inget intresse alls. Det är svårt att sätta fingret på varför det är på det viset” 

 

Båda idrottsprojekten upplevde en skillnad i själva aktiviteten mellan tjejer och killar. I FP 

upplevdes det finnas åsikter kopplat till religion och kulturella bakgrund, men i HP så var det 

inte några som helst problem. FP berättar hur tjejerna hade det svårare med att ta mer plats i 

gruppen på grund av sin kultur. Vissa killar kunde tycka att det var konstigt att tjejerna skulle 

bli svenskar. Ledarna upplevde också att det fanns killar som inte uppträdde schyst mot 

tjejerna, vilket fick ledarna att agera genom att plocka bort dem från gruppen. De förtydligar 

”Vi kan lägga till att de kom från en kultur som är en förgrening som är mer radikal, där de 

behövde lära sig inställningen till tjejer, samhället i Sverige först och sedan vara med i vårt 

projekt”. Tjejerna som deltog i projektet uppfattades också vara av en tuffare sort och genom 

att de kände varandra innebar det bättre förutsättningar att inkluderas i gruppen. ”Tjejerna 

som var med i projektet var lite tuffare, de är inte vilka tjejer som helst som skulle ställa upp 

och de kände varandra. Det var tydligt att man inte sätter sig på dem”. I HP beskrevs det som 

en fungerande miljö mellan tjejer och killar där ledarna arbetade kontinuerligt med att mixa 

grupper med olika kön och stadsdelar. HP:s ledare belyser vikten av att ha roligt på aktiviteten 

och då försvinner sådant som betraktas vara tjejigt och killigt ”Du kan kasta ut en boll i hallen 

och så springer alla efter den. De ser inte någon skillnad på varandra när man väl startar”. 
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5.2.4 Material och ekonomi 

 

Båda projekten är finansierade av bidrag från olika aktörer som stöttar deras arbete. Att 

bidragen ger ett utrymme för att visa på andra saker än några få aktiviteter beskriver båda som 

positivt och något som barnen och ungdomarna kommer att ha med sig i livet. HP förklarar att 

de åkt på cuper, erbjudit lovturneringar och rest iväg på landskamper. Detta var något som 

värderades högt av ledarna och gav barnen fler perspektiv än bara handbollsaktiviteten. ”Vi 

åkte på landskamper, och kunde göra alla de saker som (ledaren) hade idéer om och vi fick 

erbjuda barnen det. Sådana saker kommer de minnas hela livet”. FP beskriver att de fick ökat 

bidrag för att utveckla sitt projekt till grupp 3. Tidigare hade det gått till material, transporter 

och planering. Nu kunde ledarna planera mer exklusiva aktiviteter än tidigare för att väcka ett 

intresse. ”Höghöjdsbanan, det kommer de inte ha råd med där de är idag, men vi gjort mer 

exklusiva grejer för att skapa ett intresse och det kan bli att man pratar om det, kanske reser 

tillbaka. Det skapar minen”.  

 

Då båda projekten fick bidrag som gav utrymme för ledarna att finansiera aktiviteter och 

material så kunde barn och ungdomar med lägre ekonomiska förutsättningar också vara med 

att delta. Alla ledare upplevde att det inte var något problem med att deltagarna använde sig 

av vanliga kläder i aktiviteterna. Det var inte heller något tvång att man skulle ta med sig 

vissa saker för att delta. Som tidigare nämns i avsnitt Tid och planering så beskriver FP att 

deltagarnas ekonomiska resurser var begränsade, vilket gjorde att projektet själva fick stå för 

de kostnaderna. Ledarna upplevde däremot att det fanns materiella kulturkrockar i 

aktiviteterna mellan invandrargrupperna och ledarna. Inom matlagning beskrev ledarna ”När 

vi skulle grilla så ville dem att vi skulle använda kol, men det ville inte vi för vi ville använda 

ved. De ville grilla på kol för att maten skulle smaka mycket bättre menade dem.”. Det fanns 

också skillnader inom invandrargruppen ”De hade speciella spett till kebaben och det var 

intressant i början då de kom från olika kulturer och hade olika syn på kebaben. För en grupp 

tyckte att man gör kebab på ena viset, andra på ett annat sätt”. I HP:s fall valde ledarna att inte 

lägga någon vikt vid klädmaterial för barnen. Om barn kom till aktiviteten i jeans så var det 

okej, vikten av att vara på plats och att delta ansågs vara det viktigast. Det fanns inte några 

krav från ledarnas sida att ta med sig vissa saker då projektet hade försett sig med bollar, 

västar och konor till alla platser. ”Det spelar ingen roll om de kommer i jeans eller tajts, det 
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har jag aldrig sett som ett problem. Det skulle väl vara ibland när de åker skridskor när de ska 

göra en stegnedsättning då, men det är väl det då”.  

 

5.2.5 Kulturell ryggsäck  

 

Det skiljer sig åt mellan projekten vad gäller huruvida om barn och ungdomar har en kulturell 

bakgrund som krockar med aktiviteterna. HP beskriver att de inte upplever några större 

problem med att olika kulturer spelar handboll tillsammans. Det har inte inträffat några 

incidenter mellan barnen för att de har en annan etnisk bakgrund. ”Det blir lite småkrockar i 

turneringen för handboll är en kampsport och det smäller lite och barn som lärt sig försvara 

mot andra barn som inte riktigt förstår, ja då kan det smälla. Barn förstår att man får göra så i 

sporten, men man får förklara att det inte är bra att göra det just nu”. Ledarna är även inne på 

att handboll är en global sport som många kanske varit bekant med tidigare, vilket gör att det 

inte blir lika problematiskt i gruppen. ”Handboll är en global sport, det finns flera länder som 

är högt rankade idag över hela världen”. Det är däremot intressant att det inte har inträffat 

några kulturkrockar i aktiviteten då stora delar av barnen kommer från länder där idrotten 

betraktas som liten. ”Men det är ingen stor sport i Somalia, Afghanistan eller Syrien och de 

flesta av våra barn kommer därifrån”. I FP:s fall så uppstod det flera kulturella krockar under 

aktiviteterna. Ledarna berättar hur resonemanget och planeringen startade mellan de båda att 

där idén var att möta invandrarnas bakgrunder och sina egna. Detta landade i att arbeta 

mycket med matlagning och skogsmiljö. Ledarna förklarar att skogsmiljöer var något som de 

hade kunskap om, samtidigt som invandrargruppen hade kunskap inom matlagning. ”Det blev 

på två håll. Från dem till oss och oss till dem”. Ledarna upplevde också att det fanns en 

ganska stor kulturkrock i början där man lärde sig att anpassa sig till varandra. ”I början var 

det en ganska stor kulturkrock för de ville ganska ofta spela musik och någon gång var det en 

som hade med sig vattenpipa”. De båda ledarna beskriver att under tiden man planerar 

aktiviteter så kanske man gör det i relation till vad svenska barn och ungdomar kan göra och 

därför glömmer bort invandrarnas personliga historia. ”En annan grej vi lärde oss var hur det 

är när vi gör upp eld med svenskar. För att gå igenom det (med svenska barn) så tar det ett 

helt tillfälle, men de bara högg upp (ved) och startade elden snabbt. Man glömde kanske bort 

att de faktiskt flytt kriget och behövt gjort eld på vägen hit” 
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6. Analys  

  

I detta avsnitt analyseras resultatet från den systematiska litteraturstudien och intervjuerna. 

För en mer djupgående analys undersöks samtidigt begreppen assimilation och integration för 

att analysera i vilken kategori de uppfattas vara verksamma inom.  

 

6.1 Språk 

 

Resultatet från litteraturstudien redovisar hur barn och ungdomar agerar tolk till sina föräldrar. 

Det visar också på bristen av kommunikation mellan idrottsföreningar och föräldrar. Detta 

påverkar språkutvecklingen för den äldre generationen och begränsar möjligheterna till 

sociala interaktioner (Spaaj, 2012, s 1532, Elbe et al., 2018, s 186, Heinonen et al., 2005, 285–

286). Utifrån Diaz (1993, 1996) beskrivning av begreppet integration kan det uppfattas som 

att samspelet mellan individer, samt individ – samhälle, i detta fall anses bristfällig och därav 

råder inte någon integrationsprocess. Att språk upplevs problematiskt är kanske inte något 

konstigt i sig då det är en av de första barriärerna som människor möter i ett nytt land. För att 

ta fasta på det inhemska språket behövs det aktiva sociala möten mellan grupper för att 

utveckla sitt ordförråd, vilket också är en viktig del i integrationen, enlig Diaz (1994). I HP 

var det kommunikationen till föräldrarna som uppfattas svårast. Ledarna beskriver att 

hemskickade lappar kan vara en sorts lösning, men de upplever att lapparna lätt försvinner. 

Ledarna förespråkar istället telefonkontakt där man kan ge direktinformation. Inom FP var 

inte kommunikationen till föräldrarna något problem då deltagarna var ensamma och 

asylsökande i landet. I deras fall var språkliga brister under aktiviteten som kändes svårast då 

deltagarnas språkkunskaper var begränsad. För att undvika missförstånd så befann sig en tolk 

med under de första två omgångarna av projektet. I tredje omgången var inte tolk nödvändigt 

då deltagarnas språk hade utvecklats. Utifrån ledarnas perspektiv användes tolk i början för att 

lyckas förstå varandra och därigenom undvika de barriärer som finns för att skapa en god 

integration (Diaz, 1993). Hade ledarna däremot valt att utesluta tolken kan ledarnas position 

blivit dominerande (assimilierad), vilket gjort att deltagarna behövt rätta sig till en mer 

anpassad miljö. Precis som Förenta Nationens rapport (2003) beskriver har majoriteten en 

större påverkan på vad och hur saker ska vara. Det dominerande uppfattas äga det traditionellt 
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korrekta vilket gör att minoriteten anpassar sig och inget kulturellt utbyte av varandra äger 

rum.  

 

6.2 Planering & tid 

 

Ett stort problem för invandrare och flyktingar visar sig vara att tidsmässigt anpassa 

vardagslivet till idrotts- och fritidsaktiviteter. De krav som ställs på invandrare inom vissa 

områden gör att idrotten prioriteras bort. Föräldrar och äldre generationer värdesätter 

sysselsättning, karriär, bostad och barnens skolgång. Föräldrar beskriver att man idrottade i 

sin ungdom då man ansåg att det var en viktig socialiseringsmiljö (Spaaj, 2012, s 33, 

Heinonen et al., 2005, Lovelock et al., 2011, s 519–520). Dessa prioriteringar innebär att 

gruppen varken integreras eller assimileras genom idrottsverksamheten då de inte är aktiva. 

Med hjälp av Diaz (1996) beskrivning av nivåerna makro och mesonivåer kan vi få en inblick 

om varför föräldrar värderar på detta sätt. Den första nivån handlar om hur samhällsstrukturer 

(makro) utgör barriärer för att deltaga i aktiviteter. De samhällsstrukturer som råder i landet 

blir något som immigranter måste anpassa sig till för att acklimatisera sig i sin närmiljö. Till 

stora delar prioriteras de ekonomiska delarna i allt högre utsträckning. Detta var också något 

som FP ledarna upplevde i sin planering. De beskriver att det fanns ett stort intresse av att 

delta men att det behövdes flexibla lösningar för att kunna deltaga. Ledarnas flexibilitet kan 

anses vara mer fördelaktigt för integrationen då försöken att finna samma villkor för båda 

parterna är av stor vikt centralt. Diaz beskrivning av meso-nivån, dvs den andra nivån, kan 

också appliceras på de vuxnas prioriteringar. Vuxna sätter ett stort värde i karriär och familj 

men tillgodoser även barnen möjligheter att idrotta. Föräldrar känner att idrott ger ett högt 

socialisationsvärde, men att deras privata tid inte räcker till för att idrotta. Utifrån ledarnas 

perspektiv arbetar båda idrottsprojekten med att anpassa tid och planering på olika sätt. För 

HP var det trygghet och kontinuitet som var centralt i form av att undvika kvällsaktiviteter. I 

FP berodde deltagandet på flyktingars ekonomiska behov. 
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6.3 Könsskillnader 

 

Könsskillnaderna är påtagliga utifrån resultatredovisningen. Detta beror till stora delar på inre 

och yttre faktorer. De yttre faktorerna handlar om kvinnosynen inom vissa religiösa tolkningar 

och svårigheten att specifikt nå ut till tjejer (Spaaj, 2012, 1528, Rosso & McGrath 2016, s 

107-108). Alla ledare instämmer i att det är svårt att få tjejer till att deltaga. Ledarna från FP 

upplever att det finns tjejer som är intresserade men som inte är inne i systemet och därför inte 

nås av informationen. För HP handlar det i stället om skillnaden mellan stadsdelar. I de 

religiösa delarna har FP kommit i kontakt med killar som uppfattade det märkligt att 

invandrartjejer ville bli svenskar och därför agerade oschyst mot tjejerna. Detta var inte något 

som inträffade i HP, vilket kan bero på att deltagarna var mellan 10–13 år och uppvuxna i 

Sverige. 

 

Ledarnas uppfattningar om att idrottande handlar om att det är roligt och få social kontakt 

samt slippa tänkta på annat stämmer överens om litteraturstudiens resultat (Doherty & Taylor, 

2007, s 44–46, Spaaj, 2012, Walseth, 2008, s 9–11) Alla ledare var eniga om att det egentligen 

inte spelar någon roll vilka man var med. Precis som Spaaj (2015) förklarar, har 

idrottsaktiviteter förmågan att utelämna vardagen vilket kan inbringa en känsla av frihet. En 

frihet från påfrestningar och stress som existerar i vardagen men som inte syns i form av 

psykisk ohälsa (Malm, C & Isaksson, A, 2017, Wagnsson, S, 2017). Det är kanske det som 

HP ledaren avser med: ”det är bara att kasta ut en boll till barnen så spelar dem”. Att barn inte 

ser någon skillnad på varandra när idrotten är igång. I samband med ledarnas resonemang kan 

begreppet integration förstås. Syftet med integration är att skapa en miljö som förespråkar 

acceptans till varandra oavsett skillnader i kön och kultur.  

 

6.4 Material & ekonomi 

 

Båda idrottsprojekten var finansierade genom bidrag vilket gjorde det möjligt för 

deltagargrupperna att delta oavsett ekonomi. Bidragen skapade förutsättningar att resa iväg 

och erbjuda material till aktiviteterna. Ledarnas teori för att resa iväg byggde på att deltagarna 

skulle få andra perspektiv och ett minne för livet.  Detta arbetssätt går ihop med Spaaj (2012), 
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Lovelock (et al., 2011) förklarar att det finns ekonomiska hinder för barn och ungdomar och 

därav behövs det ekonomiska lättnader för att kunna delta. Doherty & Taylor (2007, s 45) 

redovisar uppfattningen att materiella ting såsom kläder inte utgör något hinder för 

immigranter när det handlar om idrottsaktivitet. Detta var inte heller något som ledarna la 

något värde i. Ledarnas värderingar att ta bort materialfokuseringen frigör utrymme för 

aktiviteten. Diaz (1996) förklarar att det är centralt att underlätta för immigranter att skapa 

anpassningar. Han menar på att det är viktigt från båda parterna att ha ett öppet sinne där det 

handlar om ett givande och tagande.  

 

6.5 Diskriminering  
 

Resultatet från litteraturstudien visar att det finns diskriminering i idrotts- och fritidsaktiviteter 

i form av ekonomiska och sociala orsaker. Däremot upplevde inte någon ledare att det 

existerade i deras verksamhet. Ledarna från FP berättar om en händelse där killarna agerade 

oschyst mot tjejerna, men deras beskrivning riktade sig mer mot att det fanns religiösa orsaker 

i relation till könet än att det var en diskriminering. Att ledarna inte har sett eller upplevt 

diskriminering kan anses vara en verksamhet som är fungerande. Samtidigt går det att ställa 

sig frågan om ledarna inte vill se detta, eller har inte kunskapen att se det. Det går också att 

diskutera om ledarna inte vill framställa projekten som något negativt, utan vill framhäva det 

positiva då de är med i en undersökning.   

 

6.6 Kulturell ryggsäck 

 

Resultatet förklarar också att man tar med sig det kulturella arven från hemlandet till 

värdlandet. På så sätt upplever immigranter att man agerar som en hybridperson. Precis som 

Bogic et al, (2015) och Tinghög et al. (2016) förklarar hur immigranter upplever stress och 

oro så förstår man varför att dessa känslor existerar. Med koppling till idrotts- och 

fritidsaktivitet så väljer därför immigranter aktiviteter där deltagarna har liknande erfarenheter 

(Spaaj, 2015, s 308–314, Li et al., 2015, Allen et al., 2010, s 429- 430). Samtidigt finns det en 

”skuld” inom invandrargruppen att inte kunna anpassa sig och testa på det nationella idrotts- 

och fritidsaktiviteterna (Li et al., 2015). I relation till Lidskog & Denizs (2009) beskrivning 

om hur människor uppfattar ett ”vi och dem” perspektiv genom att ställa individer mot 
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varandra så kan vi förstå hur immigranter också uppfattar sig som en hybrid. I immigranters 

vardag fattas många beslut där frågan av tillhörighet till majoritet eller minoritet ställer höga 

krav på individen. Diaz (1993) förklarar att det är svårt för individen att fullt ut lämna sitt 

kulturella arv. Detta skapar därför svårigheter i att både integreras och assimileras till ett nytt 

land. Han menar att det alltid finns barriärer som påverkar individer olika val.  Däremot 

upplever inte ledarna det lika dramatiskt som forskningen redovisar. Ledarna i HP förklarar 

att det kan handla om att majoriteten av barnen är uppväxta i Sverige, samt att de är i åldrarna 

10–13 år. Deras kunskaper om omvärlden eller sitt kulturella arv från föräldrar är därför 

relativt begränsat. De belyser även att handbollsidrotten är en global sport och att de flesta 

deltagarna någon gång har sett eller spelat det. Ledarna i FP uppfattar inte att deltagarna 

känner någon oro för att bli en slags hybridperson. Däremot märker de att det finns 

kulturkrockar inom aktiviteten som är påtagliga. Dessa kulturkrockar anses vara något positivt 

utifrån ledarnas perspektiv då det tillför en viktig förståelse av varandra från två håll.   
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7. Slutsats 

 

Att arbeta med idrotts- fritidsaktiviteter som verkar för immigranters möjligheter till 

integrationsprocesser är begränsade. Studien visar att minoriteten (immigranter) behöver 

anpassningar till ett nytt land i form av tid, planering och språk än vad majoriteten (inhemska) 

anpassar sig till dem. För att motverka detta kan ledare i idrottsprojekt anpassa tider och 

platser så man ökar deltagandet. Studien redogör att ledare kan arbeta med språkliga 

anpassningar (tolk, telefonkontakt) för att underlätta kommunikationen. Lidskog & Deniz, 

(2009) förklarar att språkbrister är ett stort dilemma för immigranter och förespråkar att man 

ska arbeta med hög social interaktion för att förbättra språkkunskaperna. Diaz (1996) belyser 

också att språket måste fungera som en assimilationsprocess för att det ska utvecklas. 

 

Studien visar på positiva integrationsprocesser i form av kulturella skillnader i fråga om 

materialanvändning och uppfattningar om vad som betraktas vara riktigt i idrotts- och 

fritidsaktiviteter. Ledarna förklarar att material (kläder) är en sekundär sak i aktiviteterna. Det 

primära är att delta, ha roligt och göra det tillsammans med andra. Båda projektledarna 

föredrog att aktiviteterna var mixade grupper. Precis som Diaz (1994) förklarar, så är det 

centrala inom integration att alla människor lever på samma villkor. Detta görs bäst genom en  

jämställd arena med en förståelse för varandra, än att påverka varandras kulturella bakgrunder 

är välkommet.  

 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma att ekonomiska bidrag till liknande idrotts- och 

friluftslivsprojekt är otroligt viktiga. Under intervjuerna beskrev alla ledare att ekonomiska 

bidrag förser dem med fler idéer som sedan kan utvecklas till verklighet. En verklighet som 

ger möjligheter för barn och ungdomar att fortsätta vara fysiskt aktiva även i vuxen ålder. En 

verklighet som utvecklar engagemanget till att delta i andra idrotter eller projekt. En 

verklighet som får föräldrar att bli mer intresserade av barnens aktiviteter och därigenom öka 

socialisationen och integrationen i fler generationer.  
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8 Avslutande diskussion  

 

Studien redovisar att det finns potential för idrotts- och fritidsaktiviteter att fungera som en 

arena för integration om ledare och deltagare anpassar sig till varandra. För vidare forskning 

vore det intressant att fördjupa sig än mer mot fler idrottsprojekt som redan finns i Sverige 

och undersöka hur ledare arbetar för att ta bort de hinder som denna studie uppmärksammat. 

Forskning som löper under en längre tid med observationer och intervjuer kan få en djupare 

insikt om hur man bäst undviker hinder för immigranter att delta i idrotts- och 

fritidsaktiviteter.   

 

Under denna tid som jag forskat i ämnet har jag kommit till insikt att integrationsarbetet inom 

idrotts- och fritidsaktiviteter är ett arbete som samhället bör ta på största allvar. De positiva 

delarna som ledarna beskriver ger hopp och inspiration till att se möjligheterna i att lyckas 

med integrationsarbetet inom idrottsrörelsen. Jag anser att integrationsarbetet måste ske på 

flera plan än bara det individuella. Därför tror jag att det behövs tre nyckelfaktorer, för 

framtida forskning att studera, om det ska gå att diskutera möjligheterna till ett lyckat 

integrationsarbete inom idrottsrörelsen.  

 

För det första behövs ekonomiskt stöd till idrottsprojekten för att fortsätta arbetet med 

integration. För det andra kräv det volontärer och eldsjälar som är villiga att engagerar sig och 

lägger ner tid för att arbeta med idrottsprojekten. För det tredje behövs ett öppet sinne bland 

ledarna och deltagarna för att acceptera och vilja förstå varandras kulturella bakgrunder. Om 

dessa tre delar finns med så tror jag att det finns stor potential att lyckas med en god 

integration för immigranter genom idrotts- och fritidsaktiviteter.   



37 
 

Referenslista 

 

Bogic, M., Njoku, A., & Priebe, S. (2015). Long-term mental health of war-refugees: a 

systematic literature review. BMC Int Health Hum Rights, 15, 29. doi:10.1186/s12914-015-

0064-9. 

 

Boveki, K. (2004). Föreningsliv, makt och organisation. Rapport från integrationspolitiska 

maktutredningens forskningsprogram. Regeringskansliet, Justitiedepartementet. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. (s. 97–125). (2., [rev.] uppl.) Malmö: 

Liber. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Diaz, J, A. (1993). Choosing Integration. A Theoretical and Empirical Study of  

the Immigrant Integration in Sweden, Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala  

universitet.  

 

Diaz, J, A. (1996). Invandrarnas integration - några teoretiska och metodologiska  

utgångspunkter. SOU 1996:55. Vägar in i Sverige, bilaga till Invandrarpolitiska kommitténs 

slutbetänkande.  

 

Ekberg, J. (2016). Det finns framgångsrika flyktingar på arbetsmarknaden. Ur tidskriften 

Nationella föreningar, Ekonomisk debatt. Nr 5, årgång 44.  

 

Engström, L-M. (2014) Smak för motion. Stockholm: Libris. ISBN: 9789147114610. 

 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar (1. utg.. 

ed.). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Eriksen. T.H. (2004). Rötter och fötter. Nya Doxa: Riga. 

 



38 
 

Funberg, J. (2017). Idrottsrörelsen och samhällsnyttan – fokus på etnisk mångfald och 

integration. (RED) Faskungen, J & Sjöblom, P. (2017). Idrottens samhällsnytta – en 

vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärde för individ och samhälle. Stockholm: 

Riksidrottsförbundet. ISBN: 978-91-87385-19-3. 

 

Grahn, K (2017). Jämställdhet en förutsättning för idrottens samhällsnytta. (RED) Faskungen, 

J & Sjöblom, P. (2017). Idrottens samhällsnytta – en vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens 

mervärde för individ och samhälle. Stockholm: Riksidrottsförbundet. ISBN: 978-91-87385-

19-3. 

 

Hollander, A. C., Dal, H., Lewis, G., Magnusson, C., Kirkbride, J. B., & Dalman, C. (2016). 

Refugee migration and risk of schizophrenia and other non-affective psychoses: cohort study 

of 1.3 million people in Sweden. BMJ, 352, 1 – 8, i1030. 

 

Karlefors, I., Hertting, K. (2011) Upptäck idrottens mångkulturella bilder. Svensk 

Idrottsforskning, 20, 2, 21–25. 

 

Koser, K. (2007). International migration: a very short introduction. Oxford: Oxford 

university. 

 

Lee, Y.S & Funk, D.C. (2001) Recreational sport participation and migrants’ acculturation, 

Managing Leisure, 16:1, 1-16, DOI: 10.1080/13606719.2011.532595 

 

Lidskog, R & Deniz, F. (2009). Mångkulturalism – socialt fenomen och politisk utmaning. 

Malmö: Liber AB.  

 

Lindroth, J & Norberg, J.R. (red.)  (2002).  Ett idrottssekel: Riksidrottsförbundet 1903-2003. 

Stockholm: Informationsförl. 

 

Malm, C & Isaksson, A. (2017). Idrott – en viktig faktor för fysisk och psykisk hälsa. (RED) 

Faskungen, J & Sjöblom, P. (2017). Idrottens samhällsnytta – en vetenskaplig översikt av 

idrottsrörelsens mervärde för individ och samhälle. Stockholm: Riksidrottsförbundet. ISBN: 

978-91-87385-19- 

 



39 
 

Myrberg, G (2012).  Föreningsliv i förändring. Framtider tidskrift: Institutet för 

framtidsstudier 2/2012. 

 

Prop. 1997/98:16. Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till  

integrationspolitik, Regeringsproposition.  

 

Riksidrottsförbundet (2017). Idrottens samhällsnytta - En vetenskaplig översikt av 

idrottsrörelsens mervärde för individ och samhälle. (Red). Faskunger, J & Sjöblom, P. 

Stockholm: Riksidrottsförbundet.  

 

Ruist, J, 2018. Tid för integration – en ESO- rapport om flyktingars bakgrund och 

arbetsmarknad. (ESO- rapport, 2018:3). Stockholm: Regeringskansliet Finansdepartementet.   

 

SISU (2017). SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2017. Hämtad från: 

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/Verksamhetsdokument/verksamhetsberattelser/ 

Datum 2018.12.17 

 

SCB (1997), Statistisk årsbok 1997, Statistiska centralbyrån, Stockholm. 

 

Stodolska, M- (2000). Changes in leisure participation patterns after immigration. Leisure 

Sciences, 22:1, 39-63, DOI: 10.1080/014904000272966 

 

Tinghög, P., Arwidson, C., Sigvardsdotter, E., Malm, A., & Saboonchi, F. (2016). Nyanlända 

och asylsökande i Sverige: En studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor. Röda 

Korsets Högskolas rapportserie 2016. 

 

United Nations (2003). Sport for development and peace: Towards achieving the millennium 

development goals. Report from United Nations inter-agancy task force on Sport for 

development and peace. The United states of America: United Nations.  

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådet, Stockholm.  

 

Wagnsson, S (2017). Föreningsidrott och ungas psykosociala hälsoutveckling. (RED) 

Faskungen, J & Sjöblom, P. (2017). Idrottens samhällsnytta – en vetenskaplig översikt av 



40 
 

idrottsrörelsens mervärde för individ och samhälle. Stockholm: Riksidrottsförbundet. ISBN: 

978-91-87385-19-3. 

 

Wagnsson, S. (2009). Föreningsidrott som socialisationsmiljö - En studie av idrottens 

betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling. Doktorsavhandling. Karlstad 

University Studies 2009:53. 

 

Referenslista av systematiska litteraturstudien 

 

Agergaard, S. (2011). Development and appropriation of an integration policy 

for sport: how Danish sports clubs have become arenas for ethnic integration. International 

Journal of Sport Policy and Politics, 3:3, 341-353, DOI: 10.1080/19406940.2011.596158. 

 

Doherty, A & Taylor, T. (2007). Sport and physical recreation in the 

settlement of immigrant youth, Leisure/Loisir, 31:1, 27-55, DOI: 

10.1080/14927713.2007.9651372. 

 

Allen, J. T, Drane, D. D, Byon. K. K & Mohn. R. S. (2010). Sport as a vehicle for 

socialization and maintenance of cultural identity: International students attending American 

universities. Sport Management Review 13, 421–434. Published by Elsevier Ltd. 

 

Elbe, A-M, Hatzigeorgiadis, A, Morela, E, Ries, F, Kouli, O, & Sanchez, X. (2018). 

Acculturation through sport: Different contexts different meanings, International Journal of 

Sport and Exercise Psychology, 16:2, 178-190, DOI: 10.1080/1612197X.2016.1187654. 

 

Elling, A, & Knoppers, A. (2005). Sport, Gender and Ethnicity: Practises 

of Symbolic Inclusion/Exclusion. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 34, No. 3, June 

2005, pp. 257–268. DOI: 10.1007/s10964-005-4311-6. 

 

Hanlon, C. M. &. Coleman, D. J. (2006). Recruitment and retention of culturally diverse 

people by sport and active recreation clubs. Managing Leisure. ISSN 1360-6719. Taylor & 

Francis. DOI: 10.1080/13606710500520130. 

 



41 
 

Heinonen, T, Harvey, C. D. H, & Fox, Karen, M. (2005). Leisure as 

part of cultural retention of Finnish‐Canadian immigrants, Leisure/Loisir, 29:2, 275-300, 

DOI: 10.1080/14927713.2005.9651332. 

 

Heo, J & Lee, Y. (2007). “I don't want to feel like a stranger”: Korean students who play 

basketball seriously, Leisure/Loisir, 31:1, 133-154, DOI:10.1080/14927713.2007.9651376. 

 

Knijnik, J. (2015)- Feeling at home: an autoethnographic account of an immigrant football fan 

in Western Sydney, Leisure Studies, 34:1, 34-41, DOI: 10.1080/02614367.2014.939991. 

 

Li, K-C (W). Sotiriadou, P & Auld, C. (2015). An examination of the role of sport and leisure 

on the acculturation of Chinese immigrants, World Leisure Journal, 57:3, 209-220, DOI: 

10.1080/16078055.2015.1066603. 

 

Lovelock, K, Lovelock, B, Jellum, C & Thompson, A. (2011). 

In search of belonging: immigrant experiences of outdoor nature-based settings in New 

Zealand, Leisure Studies, 30:4, 513-529, DOI: 10.1080/02614367.2011.623241. 

 

Pang, B, Macdonald, D & Hay, P. (2015). ‘Do I have a choice?’ The influences of family 

values and investments on Chinese migrant young people's lifestyles and physical activity 

participation in Australia, Sport, Education and Society, 20:8, 1048-1064, DOI: 

10.1080/13573322.2013.833504. 

 

Park, K & Ok, G. (2017). Social Integration of North Korean. Refugees through Sport in 

South Korea, The International Journal of the History of Sport, 34:12, 1294-1305, DOI: 

10.1080/09523367.2018.1430690. 

 

Rosso, E, & McGrath. R. (2016). Promoting physical activity among children and youth 

in disadvantaged South Australian CALD communities through alternative community sport 

opportunities. Health Promotion Journal of Australia, 2016, 27, 105–110. 

 

Spaaij, R. (2012). Beyond the playing field: Experiences of sport, social 

capital, and integration among Somalis in Australia, Ethnic and Racial Studies, 35:9, 1519-

1538, DOI: 10.1080/01419870.2011.592205. 



42 
 

 

Spaai, R. (2012). Cultural diversity in community sport: An ethnographic inquiry of Somali 

Australians’ experiences. Sport Management Review 16, 29-40. Published by Elsevier Ltd.  

 

Spaaij, R. (2015). Refugee youth, belonging and community sport, Leisure Studies, 34:3, 303-

318, DOI: 10.1080/02614367.2014.893006. 

 

Walseth, K. (2008). Bridging and bonding social capital in sport—experiences of young 

women with an immigrant background, Sport, Education and Society, 13:1, 1-17, DOI: 

10.1080/13573320701780498. 

  



43 
 

Bilaga 1 

Redovisning av litteratursökning 

Namn: Per Ekwall 

 

Vetenskapliga artiklar 

Intresseområde inför självständigt arbete: Idrottsdeltagande som en integrationsmiljö. 

 

Sökning 

Sökmotor 

Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 1 

Efter 

läsning av 

rubriker 

Urval 2 

Efter 

läsning av 

abst0ract 

#1 SportDiscus 

 

Sport  230.234   

#2 

 

#1 Integration  2.110 - - 

#3 

 

#1 #2 Immigration  18 10 2 

#4 

 

#1 #2 Refugee  5 3 2 

#5 #1 #2 Immigrants  30 20 1 

#6 #1 Refugee  40 17 2 

#7 #1 Immigrant  222 70 2 

 

Vald artikelar 

Tidskriftens namn, vol. (nr) Författare/årtal Artikelns namn 

The International Journal of 

the History of Sport, 34:12, 

1294-1305 

Park, K & Ok, G. (2017) Social Integration of North 

Korean. Refugees through 

Sport in South Korea. 

Health Promotion Journal of 

Australia, 2016, 27, 105–

110. 

Rosso, E, & McGrath. R. 

(2016). 

Promoting physical activity 

among children and youth 

in disadvantaged South 

Australian CALD communities 

through alternative community 

sport opportunities. 

International Journal of 

Sport Policy and Politics, 

3:3, 341-353. 

Agergaard, S. (2011). 

 

Development and appropriation 

of an integration policy 

for sport: how Danish sports 

clubs have become arenas for 

ethnic integration. 



44 
 

International Journal of 

Sport and Exercise 

Psychology, 16:2, 178-190. 

Elbe, A-M, Hatzigeorgiadis, 

A, Morela, E, Ries, F, Kouli, 

O, & Sanchez, X. (2018). 

Acculturation through sport: 

Different contexts different 

meanings. 

Sport, Education and 

Society, 13:1, 1-17. 

Walseth, K. (2008). Bridging and bonding social 

capital in sport—experiences of 

young women with an 

immigrant background 

Leisure Studies, 34:3, 303-

318. 

Spaaij, R. (2015). Refugee youth, belonging and 

community sport 

Sport Management Review 

16, 29-40. 

Spaai, R. (2012). Cultural diversity in community 

sport: An ethnographic inquiry 

of Somali Australians’ 

experiences 

World Leisure Journal, 57:3, 

209-220. 

Li, K-C (W). Sotiriadou, P 

& Auld, C. (2015). An 

An examination of the role of 

sport and leisure on the 

acculturation of Chinese 

immigrants 

Leisure/Loisir, 29:2, 275-

300 

Heinonen, T, Harvey, C. D. 

H, & Fox, Karen, M. (2005 

Leisure as part of cultural 

retention of Finnish‐Canadian 

immigrants 

International students 

attending American 

universities. Sport 

Management Review 13, 

421–434 

Allen, J. T, Drane, D. D, 

Byon. K. K & Mohn. R. S. 

(2010). 

Sport as a vehicle for 

socialization and maintenance 

of cultural identity 

 

 

Sökning 

Sökmotor 

Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 1 

Efter 

läsning av 

rubriker 

Urval 2 

Efter 

läsning av 

abstract 

#1 SportDiscus 

 

Leisure  15.464   

#2 

 

#1 Integration   579 11 0 

#3 

 

#1 #2 Immigration  6 2 2 

 

 

Vald artiklar 

Tidskriftens namn, vol. (nr) Författare/årtal Artikelns namn 



45 
 

Leisure Studies, 34:1, 34-41. 

 

Knijnik, J. (2015) Feeling at home: an 

autoethnographic account of an 

immigrant football fan in 

Western Sydney. 

Leisure Studies, 30:4, 513-

529 

Lovelock, K, Lovelock, B, 

Jellum, C & Thompson, A. 

(2011). 

 

In search of belonging: 

immigrant experiences of 

outdoor nature-based settings in 

New Zealand, 

 

 

Vetenskapliga artiklar 

Intresseområde inför självständigt arbete: 

 

Sökning 

Sökmotor 

Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 1 

Efter 

läsning av 

rubriker 

Urval 2 

Efter 

läsning av 

abstract 

#1 Eric 

EBSCO 

 

Sport  13.962   

#2 

 

#1 Immigrants  60 15 1 

 

Vald artikel 

Tidskriftens namn, vol. (nr) Författare/årtal Artikelns namn 

Sport, Education and 

Society, 20:8, 1048-1064 

 

Pang, B, Macdonald, D & 

Hay, P. (2015). 

‘Do I have a choice?’ The 

influences of family values and 

investments on Chinese migrant 

young people's lifestyles and 

physical activity participation 

in Australia 

 

  



46 
 

Bilaga 2 

 

Författare/Titel 

Agergaard, S. 

(2011). Development 

and appropriation of 

an integration policy 

for sport: how 

Danish sports clubs 

have become arenas 

for ethnic 

integration. 

International Journal 

of Sport Policy and 

Politics, 3:3, 341-353  

Syfte 

Att studera 

integrationspolic

yn i relation till 

idrott har 

utvecklats i 

Danmark.   

Design  

Antropologisk policy 

Metod 

Med litteraturstudie och 

strukturerat med tre frågor för 

att besvara syftet.  

Population/Studiegrupp 

Politiska policymaterial. 

Urval  

Med stöd från Shore & Wrights 

tre dimensionsbeskrivning av 

antropologisk policy 

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Resultat 

Visar på att 

idrottsklubbar 

beskrivs som 

sociala arenor som 

inte bara beskrivs 

som integration av 

etniska minoriteter 

i sport, utan också 

integration genom 

idrott, som bidrar 

till jobb och 

utbildning i 

slutändan.  

Kvalité 

God 

kvalité 

Författare/Titel 

Doherty, A & 

Taylor, T (2007). 

Sport and physical 

recreation in the 

settlement of 

immigrant youth, 

Leisure/Loisir, 31:1, 

27-55 

Syfte 

Syftet är att 

undersöka 

idrotten och 

fysiska 

rekreationens 

roll i en process 

att ”passa in” i 

en nytt land.  

Design  

Kvalitativa intervjuer i 

fokusgrupp 

Metod 

En fokusgruppsintervju med 

semi- strukturerad 

intervjuguide  

Population/Studiegrupp 

40 stycken gymnasieelever från 

olika etniska bakgrunder 

Urval  

Volontärer av 21 tjejer och 19 

killar med 18 olika kulturella 

bakgrunder och talade 15 olika 

språk.  

Etiskt Godkänd 

Ja.  

Resultat 

Resultatet visar att 

idrott uppfattas 

som roligt, 

hälsosamt och 

hjälpfullt i 

språkutveckling. 

Dock upplevs det 

exkluderande med 

språkbarriärer och 

okunskap till 

traditionell idrott.  

Kvalité 

God 

kvalité 

Författare/Titel 

Allen, J. T, Drane, 

D. D, Byon. K. K & 

Mohn. R. S. (2010). 

Sport as a vehicle for 

socialization and 

maintenance of 

cultural identity: 

International 

Syfte 

Syftet är att 

undersöka 

utifrån ett 

helhetsperspekti

v med 

internationella 

studenter på 

socialisation, 

kulturell 

Design  

Kvantitativ enkätstudie 

Metod 

Enkätstudie med sex rubriker 

för att fånga in tre områden.  

Population/Studiegrupp 

Internationella studenter på 

amerikanska universitetet. 

Svarsantalet var 240st (133 

killar & 107 tjejer) 

Resultat 

Resultatet visar på 

att kulturell 

utveckling genom 

idrott och adaption 

till en 

mångkulturell 

miljö. Även killar 

hade signifikativt 

högre kulturell 

Kvalité 

God 

Kvalité 



47 
 

students attending 

American 

universities. Sport 

Management Review 

13, 421–434. 

identitet och 

adaption i en 

multikulturell 

idrottsmiljö. 

Studien 

använder tre 

frågeställningar. 

Urval  

Fyra olika skolor i Amerika där 

enkäten sändes på mejl ut till 

studenterna. Tre kriterier för att 

de fyra skolorna skulle vara 

med.  

Etiskt Godkänd 

Ja. 

utveckling genom 

sport än tjejer.  

Författare/Titel 

Elbe, A-M, 

Hatzigeorgiadis, A, 

Morela, E, Ries, F, 

Kouli, O, & Sanchez, 

X. (2018). 

Acculturation 

through sport: 

Different contexts 

different meanings, 

International Journal 

of Sport and 

Exercise Psychology, 

16:2, 178-190. 

Syfte 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

relationen 

mellan etnisk 

kulturell 

identitet och 

sportmiljöfaktor

er mellan två 

olika grupper, 

bosatta i andra 

länder.  

Design  

Kvantitativ enkätstudie 

Metod 

Med enkätstudier uppdelade i 

ett frågeformulär strukturerat 

för gymnasieelever. 

Population/Studiegrupp 

120 manliga ungdomar födda 

utanför det nuvarande bosatta 

landet där de deltog i lagsporter 

på lokal nivå.  

Urval  

Med mätning av idrottsaktivitet 

av ungdomar gjorde ett urval 

där två olika städer användes 

från olika länder.  

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Resultat 

Väst europeiska 

som är bosatta i 

Grekland har 

högre assimilation 

och lägre 

interaktion än 

latinamerikaner i 

Spanien. 

Resultatet säger att 

sport kan vara en 

miljö för 

akulturation syfte.  

Kvalité 

God 

Kvalité 

Författare/Titel 

Elling, A, & 

Knoppers, A. (2005). 

Sport, Gender and 

Ethnicity: Practises 

of Symbolic 

Inclusion/Exclusion. 

Journal of Youth and 

Adolescence, Vol. 

34, No. 3, June 2005, 

pp. 257–268. 

Syfte 

Undersöker 

inklusion/exklus

ions processer i 

sport i 

förhållande till 

kön och etnicitet 

mellan 

ungdomar med 

ett social-kritiskt 

perspektiv.   

 

Design  

En kvantitativ enkätstudie & 

semi-strukturerade intervjuer.  

Metod 

Frågeformulär för att finna 

sportintresse, 

etnicitetstillhörighet. Därefter 

fördjupades det med intervjuer.  

Population/Studiegrupp 

En studiegrupp på 1025 fick 

svara på ett frågeformulär som 

tilldelades under skoltid Utöver 

det genomfördes 25 semi-

strukturerade intervjuer.  

Urval  

Sportalternativen valdes utifrån 

hur statistik såg ut mellan 

kön/etnicitet. En exkludering 

Resultat 

Tjejer deltog minst 

i idrott som var 

förknippade med 

”traditionella, 

maskulina och 

svarta”. Samt 

fightsporter. Killar 

var rädda att 

betraktas som 

”töntar” och valde 

därför bort 

”feminina” sporter 

Kvalité 

God 

Kvalité 



48 
 

beroende på föräldrars 

härkomst.  

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Författare/Titel 

Hanlon, C. M. &. 

Coleman, D. J. 

(2006). Recruitment 

and retention of 

culturally diverse 

people by sport and 

active recreation 

clubs. Managing 

Leisure. ISSN 1360-

6719. Taylor & 

Francis. 

Syfte 

Syftet är att 

avgöra vilka 

delar i sport och 

rekreations 

klubbar som 

erbjuder 

människor från 

kulturella skilda 

bakgrunder.  

Design  

Kvantitativ enkätstudie och 

kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer. 

Metod 

Resultatet togs fram med hjälp 

av ”general managers” i 

idrottsklubbar med en 

enkätstudie. Enkäten stod för 5 

områden. kompletterande semi-

strukturerade intervjuer.  

Population/Studiegrupp 

203 genaeral managers från 

idrottsklubbar i enkätstudien.  

27 stycken deltog i 

intervjuerna.  

Urval  

Enkätstudierna sändes ut till 

respektive idrottsklubb som låg 

i tänkta området. 

Intervjudeltagarna blev 

slumpmässigt utvalda 

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Resultat 

Oavsett om 

invandringen är 

hög och statliga 

rekommendationer 

att inkludera så 

upplevs det finns 

brist på kunskap 

och viljan att 

inkludera från 

idrottsklubbarnas 

håll.  

Kvalité 

God 

kvalité 

Författare/Titel 

Heinonen, T, 

Harvey, C. D. H, & 

Fox, Karen, M. 

(2005). Leisure as 

part of cultural 

retention of Finnish‐
Canadian 

immigrants, 

Leisure/Loisir, 29:2, 

275-300. 

Syfte 

Syftet med 

studien är att 

undersöka hur 

fritid och 

idrottsaktiviteter 

var integrerade 

för finska 

invandrares liv 

och effekten av 

deras 

emigrations 

erfarenhet.  

Design  

Ett ekosystem teoretiskt 

ramverk i ett historiskt 

perspektiv.  

Metod 

Kvalitativ intervju.  

Population/Studiegrupp 

Studiegruppen var finska 

emigranter till Manitoba. 22 

stycken deltog. 15 kvinnor, 7 

män.  

Urval  

Med hjälp av medlemskap i 

finska samhällen och 

organisationer identifierades 

deltagarna. Med brev/ e-mail 

tog man kontakt.  

Resultat 

Deltagarna 

beskriver att deras 

fritidsaktivitet var 

skapade av 

tidigare aktiviteter 

från Finland och 

arbetserfarenheter. 

De skapade även 

finska kulturen i 

Kanada genom att 

bygga en bastu. 

Kvalité 

God  

Kvalité 



49 
 

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Författare/Titel 

Heo, J & Lee, Y. 

(2007). “I don't want 

to feel like a 

stranger”: Korean 

students who play 

basketball seriously, 

Leisure/Loisir, 31:1, 

133-154. 

Syfte 

Att undersöka 

erfarenheten till 

basketbolldeltag

ande mellan 

koreanska 

studenter i ett 

litet 

campusområde i 

USA.  

Design  

En medveten urvalsstrategi. 

Metod 

Semi-strukturerade intervjuer 

med 8 frågor.  

Population/Studiegrupp 

Sju stycken studenter från 

Korea 

Urval  

4 kategorier att delta. 1. Bosatt 

i USA minst 1 år. 2. Spelat 

basketboll över 10 år. 3. 

Identifiera basketboll som 

primär fritidsaktivitet 4. 

Basketboll som själv bestämd 

aktivitet   

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Resultat 

Resultat visar på 

att koreaner har 

svårigheter att 

anpassa sig inom 

basket. Deras 

kulturella 

bakgrund har 

inflytande på deras 

fritidsliv och mer 

intima 

vänskapsgrupper.  

Kvalité 

God 

Kvalité 

Författare/Titel 

Knijnik, J. (2015)- 

Feeling at home: an 

autoethnographic 

account of an 

immigrant football 

fan in Western 

Sydney, Leisure 

Studies, 34:1, 34-41. 

Syfte 

Forskaren 

undersöker den 

personliga 

känslan av att 

integrera till ett 

nytt samhälle 

genom läktar- 

och 

supporterkulture

n.  

 

Design  

Autoetnografisk design 

Metod 

Med intervjuer och 

observationer.  

Population/Studiegrupp 

Studien använder sig av 

personliga uppfattningar i en 

idrottsupportermiljö.  

Urval  

Studien riktar sig mot västra 

Sydney Wanderes 

supporterklubb. Då forskaren 

var bosatt i området och 

intresserat sig av laget.  

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Resultat 

Resultatet visar på 

hur 

supporterkulturen 

kan vara ett 

effektivt verktyg 

för nyanlända. 

Supporterkulturen 

bidrar till 

socialisering och 

integration på 
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Urval  
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Resultat 
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pilotprojekt som 

har målsättning 

att göra det 

möjligt för 

invandrarområde

n engagera sig i 

hälso- och 
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undersöka 

rekreationsidrott

ens roll som en 

social 

integrationsaren

a.  

Design  

Etnografisk studie. Användning 

av begreppen bridging och 

bonding som teoretiskt 

ramverk.  

Metod 

En tre års etnografisk studie i 

organiserad idrott med Somali- 

australienare. Det pågick 

semistrukturerade intervjuer, 

observationer under tiden.  

Population/Studiegrupp 

Befolkningsgrupp som är 

bosatta i Australien och deltar i 

idrottsaktiviteter med 39 

stycken deltagare 

Urval  

Deltagare i Melbourne Giants 

fotbollsklubb som riktar mot 

folk med Afrika 

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Resultat 

Visaar på hur 

sociala band och 

broar utvecklas 

med hjälp av 

idrottsaktivteter 

och återställer 

nätverk mellan 

samhällsområde 

som varit 

uppfattas som 

oroliga.  

Kvalité 

God 

Kvalité 

Författare/Titel 

Spaai, R. (2012). 

Cultural diversity in 

community sport: An 

ethnographic inquiry 

of Somali 

Australians’ 

experiences. Sport 

Management Review 

16, 29-40. Published 

by Elsevier Ltd.  

 

Syfte 

Syftet är att 

undersöka 

nyckelfaktorer 

som är effekter 

för Somali- 

australienare 

erfarenheter i 

idrottsdeltagand

e.  

Design  

Etnografisk studie. 

Metod 

En tre års etnografisk studie i 

organiserad idrott med Somali- 

australienare. Det pågick 

semistrukturerade intervjuer, 

observationer under tiden.  

Population/Studiegrupp 

Befolkningsgrupp som är 

bosatta i Australien och deltar i 

idrottsaktiviteter med 39 

stycken deltagare 

Urval  

Deltagare i Melbourne Giants 

fotbollsklubb som riktar mot 

folk med Afrika 

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Resultat 

Visar på att det 

finns hinder för 

deltagande i idrott. 

Barriärerna är till 

stora delar ålder, 

kön och tid i 

Australien.  

Kvalité 

God 

Kvalité 
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Författare/Titel 

Spaaij, R. (2015). 

Refugee youth, 

belonging and 

community sport, 

Leisure Studies, 

34:3, 303-318. 

Syfte 

Att studera 

samhällsidrott 

som en plats för 

flyktingungdom

ars upplevelse 

av att tillhöra, 

som är i relation 

till att ”söka” 

och ”anta”.  

 

Design  

Etnografisk studie. 

Metod 

En tre års etnografisk studie i 

organiserad idrott med Somali- 

australienare. Det pågick 

semistrukturerade intervjuer, 

observationer under tiden. 

Population/Studiegrupp 

Befolkningsgrupp som är 

bosatta i Australien och deltar i 

idrottsaktiviteter med 39 

stycken idrottare. 12 extra 

deltagare som var 

samhällsmedborgare.  

Urval  

Deltagare i Melbourne Giants 

fotbollsklubb som riktar mot 

folk med Afrika. 

Samhällsmedborgarna blev 

utvalda utifrån deras intresse av 

fotboll.  

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Resultat 

Resulterat visar 

det finns hinder 

undvikas i form av 

klaner, lag och 

lokalitet för 

flyktingar som 

måste undvikas för 

att lycks till 

inkludering.  

Kvalité 

God 

Kvalité 

Författare/Titel 

Walseth, K. (2008). 

Bridging and 

bonding social 

capital in sport—

experiences of young 

women with an 

immigrant 

background, Sport, 

Education and 

Society, 13:1, 1-17. 

Syfte 

Syftet är att 

undersöka om 

idrottsdeltagand

e i leder till ett 

socialt kapital 

för ungdomar 

med 

invandarbakgrun

d.  

Design  

Kvalitativa intervjuer med 

hjälp av Putnams teori.  

Metod 

Intervjuer med hjälp av 

intervjuguide där tre områden 

ingick i frågorna.  

Population/Studiegrupp 

15 stycken norska ungdomar, 

bosatta i Norge, 16–25 år.  

Ungdomarna tillhör 

andragenerationsinvandrare  

Urval 

Urvalet kom från en större 

studie där man valde ut tjejer 

med muslimska bakgrunder. 

Några av tjejerna hade varit 

forskarens elever. Frågor till 

föräldrar var gjorda.  

Etiskt Godkänd 

Ja. 

Resultat 

Visar på att tjejer 

med 

invandrarbakgrund 

kan både 

inkluderas och 

exkluderas i idrott 

där det finns en 

del hinder.  

Kvalité 

God 

Kvalité 
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Bifoga 3 – Intervjuguide.  

Informera om studiens syfte och vad som kommer hände med undersökningen. Lyft upp de etiska 

regler om att det sker fullt konfidentiellt med anonymitet i arbetet och man när som helt kan lämna/ 

inte svara om man känner att frågorna uppfattas obekväma.  

- Berätta lite om arbetet och dess syfte. 

- Upplever du att det finns ett integrationsproblem i samhället? – Vad tror ni att idrotten ska 

kunna tillföra? 

 

- Vad är det ni vill få ut av projekt inom handbollen/ friluftslivet? Är det den fysiska delen ni 

vill åt – den sportsliga delen. Den sociala delen – man är med andra?  

- Vilka är det ni riktar er mot – om bara barn med utländska (kan inte det uppfattas 

problematiskt då de bara integrerar med sig själva)? Ledarna som enda ”svenskar”.  

- Hur gick/ går de till (väljer ni ut?) när ungdomar vill vara med i ert projekt? 

Identifieringar från litteraturforskningen:  

- Material som krävs – förser ni barn/ungdomar med skor, kläder etc. Ser ni detta som en 

svårighet. Den ekonomiska skillnaden på de nyanlända som svenska? 

- Tidsmässigt, studier visar på att idrotten inte räcker till eftersom andra viktiga delar kommer 

först, skola – arbete, ansvaret hemma med syskon etc. Hur arbetar ni för det? 

- Den etniska/kulturella bakgrunden finns ju kvar även om man startat ett nytt liv i ett annat 

land, enligt vad studier säger: Hur syns det på era aktiviteter? Har det blivit några 

kulturkrockar mellan svenskar – utländska? 

- Hur ser det ut mellan killar och tjejer i aktiviteten? – Finns det något utmärkande mellan de 

som du uppmärksammat. Har ni olika könsuppdelningar, olika ledare etc? Varför har ni inte 

det? 

 

- Vad sätter ni för krav på er ledare/förening som planerar och sätter upp dessa projekt? Är det 

enbart ni i projektet som bestämmer eller är det andra utomstående som påverkar?  

- Hur mycket hjälp får ni av kommunen och andra aktörer? Samhället i stort erbjuder inte 

lokaler, platser och andra områden för att vara mer spontana i sin fritid (OM TID FINNS) 

 

 

- Följer ni upp vad ungdomar gör efter att varit aktiva? Pratar ni om fritiden, om sporten i 

allmänhet. Försöker ni att agera samhällshjälp in till andra delar av samhälle?  

 


