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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur idrott kan främja social integration för barn och 
ungdomar som tillhör etnisk minoritetsgrupp och detta i synnerhet när det gäller tjejer. 
Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie där fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes. 
För att skapa förståelse för de resultat som framkom från intervjuerna användes de teoretiska 
begreppen fält, habitus och kapital från Bourdieus teori, socialt kapital från Putnams teori 
samt Hirdmans teori om genussystem. Med hjälp av dessa teoretiska begrepp och tidigare 
forskning analyserades resultatet av intervjuer i fem olika teman. Dessa var kultur, ekonomi, 
språk, kön och värderingar. Temana diskuterades och utifrån dem drogs slutsatser om hur 
idrott kan främja integration. Det framkom att en idrottsförening med en kulturell variation är 
fördelaktigt för integrationen, att integration genom idrott blir svårare för tjejer då deras 
delaktighet minskas på grund av att förutsättningarna inte är skapta efter dem samt att den 
ekonomiska aspekten kan begränsa delaktighet för barn och ungdomar som lever i familjer 
med lägre socioekonomisk status. Slutsatserna kan användas för att skapa en förståelse för 
svårigheterna med integration. Uppsatsens resultat visade att det sociala arbetet kring detta 
inte enbart kan verka på en individ- och gruppnivå utan även behövs på den strukturella 
samhällsnivån. 
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Abstract 
The purpose of the essay was to investigate how sport can promote social integration for 
children and young people who belongs to ethnic minority groups, this is especially vital with 
regards to girls. The essay is a qualitative interview study in which four semistructured 
interviews were conducted. In order to create an understanding of the results obtained from 
the interviews, the theoretical concepts of fields, habitus and capital were used from 
Bourdieu's theory, social capital from Putnam's theory and Hirdman's theory of gender 
systems. Using these theoretical concepts and previous research, the results of interviews 
were analyzed in five different themes. These were culture, economics, languages, gender 
and values. The different themes were discussed and on the basis of them, conclusions were 
drawn about how sport could promote integration. It emerged that a sport association with a 
cultural variation is beneficial for integration, that integration through sport becomes more 
difficult for girls as their participation is reduced due to the fact that the conditions are not 
created for them and that the economic aspect can limit participation for children and young 
people living in families with lower socioeconomic status. These conclusions can be used to 
create an understanding of the difficulties with integration. Based on the conclusions, it is 
likely that the social work can not only appear at an individual and group level but is also 
needed at the structural level of society. 
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Kapitel 1: Inledning 
Invandring har under de senaste åren blivit en allt större fråga för samhället att hantera och är 
en av de största utmaningarna i modern tid. Antalet personer som invandrat till Sverige har 
under 2000-talet ökat. I början av perioden invandrade kring 60.000 personer per år. 2016 var 
siffran högre än någonsin då 163.000 invandrare kom till Sverige (Statistiska centralbyrån, 
2018). Den ökade invandringen leder till att samhället präglas av allt större kulturell 
mångfald (Theeboom, Schaillée & Nols, 2012, s. 2). Enligt Putnam (2007, s. 137) är en säker 
förutsägelse att nästan alla moderna samhällen kommer att ha större mångfald, däribland 
kulturell, i kommande generation. I samhällen med stor kulturell mångfald ökar också risken 
för segregation. Denna risk kan vidare orsaka uppkomst av större sociala problem i samhället, 
inte minst för minoritetsgrupper. Riksidrottsförbundet (2009, s. 14) uttrycker att idrott kan 
vara ett verktyg för att minska den klyfta som uppstår mellan människor, till följd av 
segregation. 
 

Människor med olika etniskt ursprung, nationalitet, och religion kan med 
idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå 
varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism 
samtidigt som mångfalden bidrar till att utveckla idrottsrörelsen. 
(Riksidrottsförbundet, 2009, s. 14) 

 
Earnest, Mansi, Bayati, Earnest och Thompson (2015, s. 2) belyser hur välmående i samband 
med ungdomars integration är kopplat till att känna en känsla av tillhörighet, vilket är 
någonting som kan finnas i idrott. Inom aspekten av tillhörighet ingår det social status, stöd, 
att inte känna sig diskriminerad samt att vara en del av en fredlig omgivning. Annan 
forskning med fokus på idrottens möjligheter att motverka segregation är bland annat 
Agergaards (2011, s. 341) studie om att idrotten har blivit en plats för integration. Där 
beskrivs idrottsföreningar som ett ramverk för att främja hälsa samt social och kulturell 
integration. Faktorer som kan verka mot integration kan vara bristfälliga kunskaper om olika 
kulturer hos tränare, ekonomi, språk samt en rädsla för att bli diskriminerad. Vidare påvisar 
forskning hur tjejer inte är lika delaktiga i idrott då idrotten inte är anpassad i samma 
utsträckning efter tjejer som efter killar (Tirone, Livingstone, Miller och Smith, 2010, s. 414). 
Riksidrottsförbundet (2009, s. 14) belyser att alla idrottsföreningar bör utgå från ett 
jämställdhetsperspektiv för att främja både tjejer och killars integration. 
 

Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla 
är lika viktiga för idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet 
mellan könen. [...] det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva 
idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett 
likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. (Riksidrottsförbundet, 2009, s. 14) 

 
Det framgår av en statistisk undersökning av Riksidrottsförbundet (2010, s. 15) att tjejer med 
utländsk bakgrund är den målgrupp som är minst aktiva inom idrottsföreningar. Dock 
framgår det också att idrott har en stor betydelse för välmåendet hos både killar och tjejer av 
utländsk bakgrund. Med grund i detta belyser Riksidrottsförbundet (2010, s. 3) att insatser 
behövs till de svenska idrottsföreningar för att inkludera fler tjejer med utländsk bakgrund 
och för att idrotten ska kunna fungera som en arena för integration. Den statistiska studien 
(ibid, s. 22) påvisar att några faktorer som begränsar tjejer med utländsk bakgrund att delta i 

5 



idrott är att det är för dyrt, att det är olämpliga träningstider samt att de prioriterar skolan 
högre än idrott. Ojämlikhet mellan människor som baseras på etniskt ursprung, nationalitet, 
religion eller könstillhörighet måste uppmärksammas om det ska gå att arbeta för att få bort 
dessa. I vår uppsats undersöks hur idrottsföreningar kan arbeta för att motverka dessa 
faktorer, men det är även viktigt att poängtera att denna bristande jämlikhet också finns inom 
andra aktörer i samhället. På samma sätt avgränsas det sociala arbetet inte enbart till en plats i 
samhället, utan behövs på alla olika nivåer och i alla olika grupper för att kunna genomsyra 
hela samhällets struktur. Socialt arbete för integration kan därför med fördel ske genom ett 
samhällsarbete. Samhällsarbete har sin utgångspunkt i lokalsamhället eller i grupper av 
människor i stadsdelar, glesbygd eller förorter och bedrivs i gränslandet mellan samhälle och 
individ eller mellan system och vardagsliv. Utgångspunkten i samhällsarbete är att identifiera 
människors behov där de bor samt förebygga och motverka samhällsproblem som fattigdom, 
ojämlikhet, marginalisering, social exkludering eller segregation (Sjöberg & Turunen, 2018, 
s. 19). Sjöberg och Turunen (2018, s. 66) belyser att en viktig del av samhällsarbetet är att 
stärka civilsamhället för att stödja människor i kampen för bättre livsvillkor. Ett sätt att stärka 
civilsamhället och stödja människors kamp mot bättre livsvillkor skulle kunna vara att 
förbättra och stärka de föreningar som finns i samhället. Som tidigare nämnts anses idrott 
vara en viktig faktor för välmåendet hos tjejer och killar med utländsk bakgrund, men att 
delaktigheten är begränsad (Riksidrottsförbundet, 2010, s. 15). Då idrottsföreningar kan vara 
en arena för integration för barn och ungdomar tillhörande minoritetsgrupp är det relevant att 
studera hur idrottsföreningar kan utvecklas för att inkludera flera och därmed främja 
integrationen. 
 

1.1: Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka intervjupersonernas upplevelse av hur idrottsföreningar kan 
arbeta för att främja social integration för barn och ungdomar från minoritetsgrupp. Mer 
specifikt syftar uppsatsen till att undersöka hur idrottsföreningar kan arbeta för att främja den 
sociala integrationen för tjejer och unga kvinnor från minoritetsgrupper i det svenska 
samhället. 
 

● Vilka faktorer påverkar idrottsföreningars möjligheter till att främja integration? 
 

● Hur kan idrottsföreningar aktivt arbeta med dessa faktorer? 
 

1.2: Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att studera idrottsföreningar med aktiva barn och ungdomar 
tillhörande minoritetsgrupp. Detta då tidigare forskning belyser att minoritetsgrupper inte är 
delaktiga i idrott i samma utsträckning som grupper tillhörande majoritetssamhället. En 
ytterligare avgränsning som har gjorts i uppsatsen är att avgränsa idrotten till att enbart 
innefatta idrott som sker i föreningar och på fritid och alltså inte skolidrott. Denna 
avgränsning gjordes då skolidrott i många fall är något obligatoriskt och det som önskas 
undersöka i uppsatsen är snarare den idrott som barnen och ungdomarna själva kan välja att 
delta i.  
 

6 



1.3: Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 
Det inledande kapitlet innehåller en introduktion till uppsatsen samt problemformulering, 
syfte och frågeställningar. Här återfinns också de avgränsningar som har gjorts samt denna 
disposition över uppsatsens innehåll. I detta kapitel finns också definitioner av centrala 
begrepp. 
 
Kapitel 2 Tidigare forskning 
I uppsatsens andra kapitel presenteras tidigare forskning inom området som belyser det 
aktuella ämnet. 
 
Kapitel 3 Teoretiskt ramverk 
I uppsatsens tredje kapitel presenteras det teoretiska ramverk, med hjälp av vilket studiens 
resultat kommer att analyseras. De teoretiska ramverket baseras på Bourdieus teori om fält, 
habitus och kapital, Putnams teori om socialt kapital samt Hirdmans teori om genussystem. 
 
Kapitel 4 Metod 
I detta kapitel återfinns den litteratursökning som genomförts för att få fram relevant 
forskning samt en konkret beskrivning om hur den empiriska undersökningen har gått till 
väga. Här finns även en beskrivning av tillvägagångssätt för urval, intervjuer och analys samt 
etiska överväganden. Till sist innehåller kapitlet även en diskussion om uppsatsens reliabilitet 
och validitet. 
 
Kapitel 5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna och analyseras med hjälp av det 
teoretiska ramverket. Resultatet jämförts med den tidigare forskningen som presenteras i 
kapitel 2. Analysdelen av kapitlet är strukturerad utifrån de olika teman som identifierats 
genom en tematisk analys.  
 
Kapitel 6 Diskussion och slutsatser 
I uppsatsens sista kapitel återfinns en diskussion kring uppsatsens innehåll. Exempel som tas 
upp här är begränsningar och styrkor, uppsatsens bidrag till socialt arbete samt 
rekommendationer till framtida forskning. En sammanfattning över de slutsatser som har 
framkommit utifrån analysen presenteras också här. 
 

1.4: Definitioner  
Nedan definieras begreppen minoritet, idrott, barn och ungdom samt integration. Dessa 
begrepp definieras då de är centrala för uppsatsen och för att skapa tydlighet. Definitionerna 
är till för att ge en ytterligare förklaring till vad som menas när begreppen används i 
uppsatsen. 
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1.4.1: Barn och ungdom 
I socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 1 § SoL definieras barn som varje människa under 18 år. 
Enligt Socialstyrelsen (2009, s. 3) finns det inte någon definition för ungdomar men 
omsorgen om barn och unga sträcker sig upp i 20-årsåldern. I uppsatsen definieras barn och 
ungdom efter denna definition. 

1.4.2: Minoritet 
Enligt Nationalencyklopedin (1, u.å) definieras etnisk minoritet som en “etnisk grupp som 
utgör en minoritet i ett specifikt område, såsom en nationalstat, en region eller en stad. En 
grupps minoritetsstatus kan bero på att det rör sig om en invandrargrupp, en diaspora, en 
ursprungsbefolkning där majoritetsbefolkningen kommit att definieras av en annan etnicitet 
eller på att statsgränser dragits utan hänsyn till befolkningarnas etniska sammansättning”. I 
denna studie kommer målgruppen som studeras benämnas som barn eller ungdom tillhörande 
minoritetsgrupp. I uppsatsen används även begreppet “flykting” i vissa fall. Detta begrepp är 
en underkategori till begreppet “minoritet”. 

1.4.3: Integration 
Nationalencyklopedin (3, u.å) definierar integration på följande sätt: “Integrering, inom 
samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en 
sådan process.” Vidare förklaras begreppet på följande sätt: “Att integreras betyder inte att en 
person anpassar sig efter en viss kultur. Integration innebär istället att människan och 
samhället anpassar sig efter varandra.”. När begreppet integration används i uppsatsen menas 
det mer specifikt social integration. I Habermans teori har social integration betydelsen att 
människor lever i en gemensam livsvärld där individer delar “förståelsehorisont” med vilken 
de orienterar sig mot världen med andra i sin närhet (Engdahl & Larsson, 2011, s. 279 ). 
Haberman vidareutvecklar betydelsen av begreppet social integration på följande vis: “social 
integration gestaltas genom att en grupp människor ömsesidigt erkänner att de har vissa 
moraliska rättigheter och skyldigheter mot varandra, att de tillerkänner svaga grupper ett 
speciellt solidariskt stöd, eller att de upplever sig ha en kollektiv identitet och gemensamma 
möjligheter till självförverkligande” (ibid, 279). Denna definition tillämpas i uppsatsen. 

1.4.4: Idrott 
Nationalencyklopedin (2, u.å) definierar idrott på följande sätt:  
 

En inom idrottsrörelsen fastlagd definition är ”fysisk aktivitet som människor utför 
för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat”. ”Idrott” användes 
relativt sent (i slutet av 1800-talet) som beteckning för fysiska aktiviteter. Nu 
manifesterar sig idrotten främst som en frivilligt organiserad folkrörelse 
(idrottsrörelsen), som ett skolämne och som oorganiserade aktiviteter av många slag 
(rörligt friluftsliv, gymping, joggning, fritt utövande av standardiserade 
idrottsgrenar).  

 
På liknande sätt definieras idrott i studien, dock med den skillnaden att vi enbart fokuserar på 
idrott i idrottsföreningar på fritiden och alltså inte under skoltid. I definitionen av begreppet 
inkluderas lagidrott såväl som individuell idrott, dock med kravet att ungdomen genom 
idrotten tillhör en förening där kontakt finns med andra aktiva.  
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Kapitel 2: Tidigare forskning  

2.1: Integration genom idrott 
Enligt Theeboom, Schaillée och Nols (2012, s. 341) deltar individer från etniska minoriteter i 
idrott i lägre utsträckning än vad individer från etniska majoriteter gör. Trots detta verkar 
idrott vara en viktig del i integrationen för individer från etniska minoriteter. Under de 
senaste årtiondena har den sociala delen av idrotten ökat i betydelse och idrotten har alltmer 
blivit en plats som är nåbar för alla individer i samhället. I segregerade samhällen kan idrott 
fungera som ett utjämnande verktyg (ibid, s. 341). I en studie av Agergaard (2011, s. 341) 
undersöks varför idrott har blivit en plats för integration. I studien undersöks 
idrottsföreningar i Danmark och det beskrivs som att de under de senaste årtiondena alltmer 
har blivit ramverk för projekt som syftar till att främja hälsa samt social och kulturell 
integration. En del av ansvaret av välfärdsuppgifterna har kommit att falla på 
idrottsföreningarna då deltagande i idrottsföreningar antas vara ett bra verktyg för individer 
med annan etnisk bakgrund än dansk att lära sig om det danska samhället, inklusive dess 
demokratiska regler, värderingar och normer (ibid, s. 347). Enligt Agergaard och Sørensen 
(2010, s. 206) har idrottens betydelse ökat i samhället de senaste årtiondena. Dels har det 
blivit en ökad offentlig finansiering i idrotten, dels har det offentliga engagemanget i idrotten 
höjts. En tredje faktor som tyder på att idrottens betydelse har ökat är den förstärkta tron på 
idrottens instrumentella värden, då idrotten inte bara ses som en fritidsaktivitet utan också 
som ett verktyg för att minska kriminalitet, ungdomsbrott samt för att uppnå integration (ibid, 
s. 206). I Block och Gibbs (2017, s. 95) studie påvisar tränare som arbetar i föreningar eller 
organisationer riktade mot nyanlända ungdomar att deltagande i idrott associeras med 
fördelar som förbättrad psykisk hälsa, förbättrad självkänsla, en mer positiv självbild samt 
kunskaper i ledarskap och i målsättning. Idrott associeras också med känslan av att klara av 
uppgifter, vilket beskrivs vara viktigt för nyanlända ungdomar då en första tid i ett nytt land 
kan vara kantad av motgångar som exempelvis svårigheter i skolan och svårigheter med 
språket. En mindre andel av informanterna associerar deltagande i idrott med att komma i 
form och att vara delaktig enbart för träningens skull (ibid, s. 95).  

2.2: Svårigheter med integration genom idrott 
Även om idrott kan ses som ett verktyg för integration, är så inte alltid fallet. Idrotten kan 
även leda till differentiering och exkludering. De sociala och kulturella normerna som finns i 
organiserade idrottsföreningar kan leda till att nyanlända eller minoriteter blir 
marginaliserade (Spaaij, 2015, s. 304). På liknande sätt beskriver Marivoet (2014, s. 5) att 
trots det allmänna samförståndet att idrott är en möjlighet för främjandet av social interaktion 
och integration så fortsätter exempel på uteslutning i idrott att uppstå. Dessa exempel på 
uteslutning uppstår på grund av fördomar såsom om etnicitet, religion, kön, funktionshinder 
eller sexuell läggning i samhället. I en studie av Tirone, Livingstone, Miller och Smith (2010, 
s.414) framkommer det att en brist i idrotten är att en del tränare inte har tillräckligt med 
kunskap om andra etniska grupper eller andra religioner och vilka behov som kan behövas 
tillgodoses inom dessa. Ett exempel som tas upp är att det är svårare för tjejer att känna sig 
inkluderade i idrott då hänsyn inte tas till att de inte vill spela tillsammans med killar. Hänsyn 
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tas inte då tränare har bristfällig kunskap kring detta. Faktorer som ekonomi, språk, rädsla för 
att bli diskriminerad och rasism är också anledningar till varför individer från 
minoritetsgrupper inte deltar i idrott. (ibid, s. 414).  
 
Föräldrars attityder kan påverka deltagande i idrott. I en studie av Dagkas, Benn och Jawad 
(2011, s. 236) framkommer det att föräldrarnas attityd påverkar muslimska tjejers inställning 
till att delta i skolidrotten. Ett exempel som framgår i studien är om föräldrarna missförstår 
syftet med skolidrott och inte förstår värdet av fysisk aktivitet för ungdomar och att det då 
kan uppstå en kulturkrock. Detta i kombination med att det saknas kvinnliga muslimska 
idrottsförebilder samt de religiösa skyldigheter tjejerna kan känna kan påverka tjejers 
motivation till att delta i skolidrotten (ibid, s. 236). Att föräldrarna påverkar ungdomars 
deltagandet i idrott belyses även av Block och Gibbs (2017, s. 96). I studien beskrivs det att 
det är vanligt att föräldrar till nyanlända ungdomar hellre ser att ungdomarna fokuserar på 
utbildning än på att vara delaktiga i en idrott, då det anses viktigare. Det framkommer även 
att familjens ekonomi är en faktor som påverkar deltagandet i idrott. 
 
Det är vanligt att familjer tillhörande minoritetsgrupp ofta består av många barn och det är 
även vanligt att föräldrar i dessa familjer är ensamstående. Detta kan resultera i en ansträngd 
ekonomi, vilket i sin tur kan leda till att familjen inte har råd att vara deltagare i idrott (Block 
& Gibbs, 2017, s. 96). Kostnaderna för att delta i idrott är även något som diskuteras i Jeanes, 
O’connor och Alfreys (2014, s. 490) studie. Där framkommer det att unga individer med 
flyktingbakgrund ofta vill vara med i lagidrott, men avstår på grund av formaliteterna i 
föreningens strukturer. Sådana strukturer kan vara höga avgifter, tidsåtagande och stränga 
idrottsförpliktelser som enligt studien inte är lockande för individer med många andra 
utmaningar i livet (ibid, s. 490). 
 
Spracklen, Long och Hylton (2015, s. 123) belyser att en anledning till att inte delta i idrott på 
fritiden kan vara brist på tid och att den tid som skulle kunna avsättas till fritidsintressen 
istället avsätts till exempelvis att klara av de ekonomiska aspekterna. Det framgår också att 
graden av organisation runt idrottsaktiviteter kan skilja sig mellan olika länder. Det kan vara 
mer komplicerat att vara med i idrottsföreningar med hög organisation om individen är van 
att idrotta på ett mer oorganiserat sätt. Exempel på organisation kan vara formella 
ansökningar om att få vara med i ett lag samt de formulär som måste fyllas i (ibid, s. 123). 
Tirone et al. (2010, s. 411) belyser också att de administrativa delarna i att bli medlem inom 
en idrott kan avskräcka och försvåra delaktigheten för nyanlända. Det framgår i studien att 
systemet ansågs komplicerat samt förvirrande och att det kan ha varit en faktor som gjort att 
informanterna avstått från att försöka vara delaktiga i en idrott (ibid, s. 411) I samma studie 
(2010, s. 403) riktas det kritik mot upplägget av arbete hos sportorganisationer som arbetar 
med flyktingar. Kritiken syftar på att organisationerna hjälper flyktingarna mycket under den 
första delen av integrationsprocessen, men att hjälpen avtar med tiden. Det anses 
problematiskt då integrationen är en process som pågår under en längre tid och där 
flyktingarna behöver stöd under hela processen och inte enbart i början.  

2.3: Framgångsfaktorer med integration genom idrott 
I en studie av Earnest et.al (2015, s. 2) framgår det att välmående i samband med integration 
är starkt kopplat till att känna en känsla av tillhörighet. Inom aspekten av tillhörighet ingår 
det social status, stöd, att inte känna sig diskriminerad samt att vara en del av en fredlig 
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omgivning. Det framgår också att många från minoritetsgrupper känner sig diskriminerade 
och stigmatiserade vilket ofta är sammankopplat till oförmågan att förstå språket. 
Ungdomarna i studien belyser vikten av att lära sig språket snabbt samt att en pågående 
lärandeprocess av språket är nyckeln till en lyckad integration (ibid, s. 7). Att behärska 
språket är något som Tirone et al. (2010, s. 414-415) också tar upp i sin studie som en viktig 
faktor för integration. Det framgår att brister i språket är en faktor som påverkar delaktigheten 
negativt då det anses som ett hinder mot att känna tillhörighet. Att inte kunna språket blir 
också ett hinder när det kommer till att förstå hur idrottssystemet är uppbyggt och fungerar 
samt hur ett medlemskap skapas. I en studie av Dagkas et.al (2011, s. 235) framgår det att 
framgångsfaktorer, i arbetet att inkludera muslimska tjejer i skolidrotten, har varit att anamma 
en positiv syn på kulturell olikhet hos eleverna, att hela skolan pratar om idrott som något 
viktigt och som något självklart för alla elever. Det framgår också att ett stabilt samhälle med 
tydlig kommunikation mellan skolan, familjerna och samhället samt att föräldrarna har en 
positiv attityd och ett positivt engagemang till skolidrott har en positiv inverkan på individens 
integration. En annan framgångsfaktor är att lärarna på skolan är insatta i kulturella olikheter, 
i kombination med att lärarna vet vad skolan kan eller inte kan erbjuda. I Dagkas et al.:s 
(2011, s. 224) studie framgår det att muslimska tjejer gärna deltar i skolidrott med kravet på 
att få delta med heltäckande kläder samt hijab.  

2.4: Mixade kontra etnospecifika idrottsföreningar 
I en studie av Theeboom et al. (2012, s. 17) framkommer det att individer från etniska 
minoriteter som var medlemmar i mixade idrottsföreningar, alltså föreningar med olika 
kulturer och nationaliteter bland medlemmarna, berättade att de lärde sig att ta kontakt med 
andra personer, blev mer självsäkra samt lärde sig mer om andra etniska grupper i högre 
utsträckning än vad individer från etniska minoriteter som var medlemmar i etnospecifika 
idrottsföreningar gjorde. Med etnospecifika idrottsföreningar menas föreningar där alla 
individer har samma etnicitet. Däremot hävdade dessa individer att de hade mer 
konversationer utanför idrotten med andra medlemmar i föreningen samt att de hjälpte 
varandra utanför idrottskontexten i högre utsträckning än vad medlemmar från mixade 
idrottsföreningar gjorde (ibid, s. 17). I och med detta ansåg studiens författare att individer 
från etniska minoriteter i etnospecifika idrottsföreningar inte är mindre integrerade än vad 
individer från etniska minoriteter i mixade idrottsföreningar. De ansåg också att de 
sistnämnda inte alltid umgås mer med andra medlemmar utanför idrottskontexten jämfört 
med medlemmar från etnospecifika idrottsföreningar. Detta gör att tendensen att förespråka 
mixade idrottsföreningar som ett ideal för ökad chans till integrering i samhället för individer 
från etniska minoriteter enligt Theeboom et al. (2012, s. 17) är diskutabel då det inte kan ses 
som en formel som automatiskt leder till social integration (ibid, s. 17).  
 
I Jeanes, O´connor och Alfreys (2014, s. 491) studie var alla de intervjuade idrottsutvecklarna 
kritiska till etnospecifika föreningar. Alla som intervjuades sa att de skulle motverka 
bildandet av sådana klubbar i samhället. En anledning till detta var bland annat att sådana 
föreningar inte var inkluderande eller stödjande för integration, vilket även var en 
framträdande åsikt hos de lokala kommunerna som ansåg att etnospecifika föreningar inte 
borde stödjas då de var ovänliga mot utomstående och inte inkluderande (ibid, s. 491). I 
Jeanes et al.:s (2014, s. 492) studie framhävs det dock även motsatser till detta. I studien tas 
exempel upp på individer som berättar om deras erfarenheter av att komma som flykting till 
ett annat land. Där framgår det bland annat att en individ föredrog till en början att bara spela 
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fotboll med andra flyktingar för att det kändes tryggast. Det kändes mer tryggt att bara spela 
med andra flyktingar för att det var mycket annat som hände under den första tiden i det nya 
landet och detta gav individerna utrymme att bara vara dem själva och ha kul. På grund av 
detta såg den här individen etnospecifika föreningar som någonting positivt och att det var 
viktigt för honom i integrationsprocessen. Detta bekräftades även av andra intervjupersoner 
som berättade att det var flera individer med flyktingbakgrund som föredrog att inte delta i 
mixade idrottsföreningar, speciellt i början av integrationsprocessen (ibid, s. 492). 
 

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som använts för att analysera 
uppsatsens empiri. De första begreppen är fält, habitus och kapital från Bourdieus teori. 
Begreppen fokuserar på att förstå sambandet mellan förhållanden och händelser i människors 
vardag och samhällets struktur och uppbyggnad (Carle, 2015, s. 380). Begreppen anses 
relevanta för uppsatsens syfte då det skulle kunna ge en förståelse för hur samhällets struktur 
påverkar den aktuella målgruppens förhållanden. Ytterligare ett begrepp som presenteras är 
socialt kapital från Putnams teori. Begreppet kan ses som en vidareutveckling på Bourdieus 
begrepp kapital och ge andra synvinklar på begreppet. Teorin ansågs därför skulle kunna ge 
en utveckling av kapitalbegreppet och ge andra synvinklar på begreppet. Putnam diskuterar 
även medlemskapets betydelse för socialt kapital, vilket är relevant för uppsatsens syfte. Den 
sista teorin som kommer presenteras nedan är Hirdmans teori om genussystem. Då uppsatsen 
i synnerhet fokuserar på tjejers integration ansågs det relevant att inkludera en genusteori. 
Just Hirdmans genusteori var relevant då den fokuserar på att förklara kvinnans underkastelse 
jämte mannen genom könens isärhållande och att mannen är norm i samhället, vilket kan 
återspeglas i idrotten.  

3.1: Fält, habitus och kapital 
Fält, habitus och kapital är tre centrala begrepp som återkommande diskuterades av Bourdieu 
och med vilka han undersökte förhållanden och händelser i människors vardag. Dessa 
förhållanden och händelser beskrivs av Bourdieu vara sociologiskt intressanta då de hänger 
samman med samhällets struktur och uppbyggnad (Carle, 2015, s. 380). Med fält menas hur 
individer inordnar sig i olika grupper beroende på exempelvis yrkestillhörighet, utbildning 
och professionell status. Inom ett fält konkurrerar medlemmarna med varandra, samtidigt 
som fältet konkurrerar med andra fält. Carle (2015, s. 390) förklarar konkurrensen inom och 
mellan fält med hjälp av yrkeskategorier. Inom fältet för ett yrke konkurrerar medlemmarna 
med varandra om makt och om sociala positioner. På samma sätt konkurrerar ett fält med 
detta yrke med andra fält med liknande yrken om makt och inflytande i samhället (ibid, s. 
390).  
 
Habitus syftar till individens sätt att handla och agera i olika sociala sammanhang. Under en 
livstid är en individ en del av olika sociala sammanhang som genererar olika erfarenheter 
som i sin tur påverkar hur individen kommer handla och agera i kommande sociala 
sammanhang. Detta skapar individens habitus (Carle, 2015, s. 406). Uppväxtmiljön är en av 
de mest betydelsefulla faktorerna för en individs habitus och kommer ständigt vara 
närvarande under en individs liv. När en individ blir en del av ett sammanhang med ett socialt 
mönster som inte liknar individens habitus, vävs de nya erfarenheterna samman med det 
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habitus individen redan skapat och individens habitus utvecklas. En individs habitus 
förändras genom konkurrens om makt och sociala positioner inom ett fält. Denna konkurrens 
kan ske inom ett redan existerande fält eller när individen vill bli en del av ett nytt fält (ibid, 
s. 406-408).  
 
Bourdieus kapitalbegrepp används för att beskriva en individs tillgångar och hur de kan 
användas inom olika sociala sammanhang och inom olika fält. Kapitalbegreppet delas upp i 
fyra olika kapitalformer och dessa är socialt kapital, kulturellt kapital, ekonomiskt kapital och 
symboliskt kapital. Socialt kapital innebär de tillgångar en individ har på grund av sina 
förmånliga sociala kontakter, till exempel vänskaps- eller släktrelationer. Kulturellt kapital 
innebär de tillgångar individen innehar genom utbildningar eller hur individen behärskar 
kulturens olika delar (Carle, 2015, s. 408). Broady (1991, s. 169) beskriver att kulturellt 
kapital exempelvis kan kopplas till om individen har en examen från en respekterad 
utbildning eller lärosäte, om individen har kunskaper inom klassisk musik och litteratur samt 
om individen kan uttrycka sig väl i tal och skrift (ibid, s. 169) Med ekonomiska kapital 
beskriver Carle (2015, s. 408) att Bourdieu syftar på de ekonomiska tillgångar samt 
ekonomiska kunskaper individen besitter. Individens ekonomiska tillgångar kan tänkas 
komma från individens sociala bakgrund, från giftermål, utbildningar, släktingar, traditioner 
och sociala relationer (ibid, s. 400). Det symboliska kapitalet innebär de symboler som 
individen bör behärska för att kunna uttrycka sin tillhörighet och sin konkurrenskraft inom ett 
socialt sammanhang eller inom ett fält (Carle, 2015, s. 408). 

3.2: Socialt kapital 
Begreppet socialt kapital nämns inte enbart i Bourdieus teori utan även i Putnams. De 
använder begreppet på liknande sätt då de båda beskriver det som tillgångar individen har 
tack vare sina sociala relationer. En skillnad är dock att Bourdieu tolkar socialt kapital, och 
även de andra kapitalformerna, enbart som tillgångar individen har. Putnam tolkar däremot 
begreppet som att även kollektiva aspekter kan innefattas inom det, alltså att det sociala 
kapitalet inte enbart kan gynna individen själv utan även individens samhälle (Putnam, 2000, 
s. 18). På samma sätt som Bourdieu skiljer på de olika kapitalbegreppen så gör även Putnam 
en skillnad mellan dem. Han beskriver fysiskt kapital som föremål i fysisk form, att 
humankapital har med enskilda individer att göra samtidigt som socialt kapital beskriver band 
mellan individer och sociala nätverk samt normer för ömsesidighet och pålitlighet som 
uppstår dem emellan (ibid, s. 18). Begreppet socialt kapital används för att påvisa att 
människan blir mer produktiv om den ingår i en social gemenskap. Socialt kapital har att göra 
med saker som är viktiga i människors dagliga liv, såsom god vilja, gemenskap, medkänsla 
samt umgänge bland individer som bildar en gemensam enhet i samhället (ibid., s. 18-19). I 
nästa steg kan begreppet delas upp i två aspekter. Den ena aspekten är den privata, vilket 
innebär att individer knyter band som gynnar deras egna intressen. Ett exempel på det kan 
vara om en arbetssökande får arbete tack vare personer den känner, inte via individens egna 
förmågor eller färdigheter. Personen använder sig alltså av sitt sociala kapital istället för sitt 
humankapital. Den andra aspekten är den offentliga, vilket innebär att externa effekter 
påverkar hela samhället och inte enbart en enskild individ. Det sociala kapitalet kan alltså 
både vara privat och offentligt. Om en individ investerar i socialt kapital går en del av vinsten 
till individen själv och en del till individens omkringstående (ibid., s. 19-20). 
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Ömsesidighet, alltså att personer gör saker för varandra, är en viktig del i Putnams 
beskrivning av socialt kapital. Det sociala nätverket och normerna för ömsesidighet kan 
enligt Putnam sägas bilda grunden för socialt kapital och dessa finns i många olika former 
och storlekar beroende på sammanhang. En individs släkt representerar en form av socialt 
kapital, föreningar individen tillhör en annan samt exempelvis kollegor en tredje (Putnam, 
2000, s. 21). Med begreppet socialt kapital visar Putnam även på att tolerans för 
medborgerliga rättigheter samt jämställdhet mellan olika etniciteter och olika kön är olika 
stort på olika samhälleliga platser. Dessa värden ökar på platser som har mycket socialt 
kapital samtidigt som värdena är mycket lägre på platser där det sociala kapitalet är lågt 
(ibid., s. 375). 
 
Ett officiellt medlemskap inom en organisation eller en förening är enligt Putnam (2000, s. 
51) en del i att skapa socialt kapital. Han (ibid, s. 53) påvisar även att en viktig del för att 
skapa socialt kapital inom en organisation eller förening är att medlemmarna inte enbart 
betalar en avgift som symboliserar deras medlemskap, utan att medlemmarna även aktivt 
träffas. Det görs skillnad mellan formellt medlemskap och verkligt engagemang, där ett 
verkligt engagemang innebär genuint intresse och aktivt deltagande, som i sin tur genererar 
socialt kapital i större utsträckning än det formella medlemskapet (ibid, s. 53). Ett verkligt 
engagemang betyder dels ett aktivt utförande inom exempelvis en idrottsförening, men det 
kan också betyda att gemensamt gå och se en match och vara anhängare av samma lag. Båda 
alternativen skapar en samhörighetskänsla och bygger en gemenskap, vilket är grund för att 
skapa socialt kapital (ibid, s. 119). 

3.3: Genussystem 
Hirdmans genussystem grundar sig i två principer och dessa är mannen som norm samt 
könens isärhållande. Mannen som norm handlar om en jämförelse, men denna jämförelse är 
inte mellan kvinna och man utan istället mellan kvinna och människa. Mannen som norm 
resulterar i att det kvinnan jämförs med är färdigheter och kvaliteter som utgår från mannen, 
som exempelvis mannens muskelstyrka, syreupptagningsförmåga, snabbhet och längd. 
Mannen ställs inte i jämförelse med kvinnans färdigheter eller kvaliteter och det kvinnan 
presterar blir inte jämfört med en kvinnlig norm utan blir enbart jämfört med mannens 
färdigheter och kvaliteter. Hirdman (2001, s. 59) beskriver detta som den mätbara människan 
som fungerar som en manlig prototyp för hur idealet är. Människan som uppstår i samtal och 
tänkande är en man i abstrakt form, detta då mannen är normen för människan. När 
filosofiska samtal handlar om människan, är det mannen som menas. Uttrycket “människans 
sanna natur” handlar om mannens sanna natur. Att mannen är normen för människan är enligt 
Hirdman (2001, s. 59) en djupt kulturellt nedärvd självklarhet. Kvinnan i sin tur är alltså 
ingen norm, utan istället enbart ett kön. I Hirdmans genussystem beskrivs det att det är en 
lång väg att vandra för att kvinnan ska bli något mer än ett kön, att hon ska bli till en 
människa (ibid, s. 59-60). Könens isärhållande handlar, som framgår av namnet, om att skilja 
på könet man och könet kvinna. Det kvinnliga hålls i kontrast mot det manliga. Den 
viktigaste metoden för att göra män till män är att hålla isär könet man från könet kvinna och 
då stärka männen i den egna gruppen. Dock handlar det inte enbart om att hålla isär dessa 
utan också om föraktet för det kvinnliga. Att göra kvinnosaker är skamligt, skadligt, 
ofördelaktigt och nedbrytande (ibid, s. 65-67). I kontrast till detta är en analys inom det 
feministiska tänkandet att “det manliga jagets identitets upprätthålls genom dess förmåga att 
utöva makt över det kvinnliga jaget” (ibid, s. 69). Hirdman (2001, s. 70) förklarar att en av de 
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viktigaste delarna i den mänskliga kulturproduktionen är produktionen av maskulinum som 
bygger på att en man inte är en kvinna. Det handlar om att förstå sitt jag utifrån att jaget är en 
man och att förstå och tolka världen utifrån detta jag. Enligt Hirdman (2001, s. 200-201) är 
kvinnans underordning kanske inte större i dagens samhälle än under tidigare tidseror, men 
däremot har den blivit synligare då kvinnan ständigt är i en pågående situation av jämförelser 
och i en position med ökad känslighet för orättvisor. 

Kapitel 4: Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metod i form av litteratursökning, urvalsmetod, 
intervjuform, analysform, forskningsetiska överväganden samt reliabilitet och validitet. 

4.1: Litteratursökningen 
Litteratursökningen bestod av flera olika sökningar med en viss variation av sökord. De två 
huvudsakliga sökningarna gjordes på databasen Primo. Databasen valdes på grund av dess 
bredd av publikationer där det framförallt finns ett stort urval av artiklar på engelska. Den 
första sökningen som gjordes på databasen bestod av sökorden “(Refugees OR ethnic 
minority) AND (youth OR teenagers) AND sport AND integration AND ethnicity” och 
resulterade i 735 träffar. Den andra sökningen som gjordes på samma databas var med 
sökorden “integration AND sport AND (refugees OR ethnic minority)” och gjordes för att få 
fram fler artiklar som hade fokus på ungdomar då detta till viss del saknades i artiklarna från 
den första litteratursökningen. Sökningen resulterade i 1729 träffar. Inklusionskriterier 
användes för att begränsa och precisera litteratursökningen. Ett kriterium som använts var att 
artiklarna skulle vara ”peer-reviewed”. Andra kriterier var att träffarna bara skulle vara texter 
i form av artiklar och att de skulle vara skrivna på engelska. Nästa steg blev att inkludera de 
artiklar med rubriker som ansågs relevanta för uppsatsen. Efter detta lästes de kvarvarande 
artiklarnas abstracts för att på så sätt inkludera de artiklar som även då verkade vara av 
relevans. Efter att ha läst igenom de kvarvarande artiklarna valdes nio av dem ut från den 
första litteratursökningen och fyra från den andra då dessa ansågs relevanta för uppsatsen. 
Dock fanns två av artiklarna med i båda sökningarna, vilket gjorde att resultatet sammanlagt 
blev elva artiklar. Då antalet svenska artiklar på databasen Primo är begränsat användes även 
databasen Artikelsök för att få en överblick över den svenska forskningen på ämnet. Sökning 
ledde dock inte till någon för ämnet relevant forskning, vilket är en indikation på att mängden 
svenska artiklar som fokuserar på idrott och integration är begränsad. 

4.2: Urvalsmetod  
Den första intervjun gjordes med en ledare inom en idrottsförening. Då det inte fanns tillgång 
till någon urvalsram och det inte var av vikt att välja ut informanter slumpmässigt är detta ett 
icke-sannolikhetsurval. Bryman (2008, s. 392) belyser att ett icke-sannolikhetsurval inte är 
möjligt att generaliseras till en population men att urvalet som väljs ut är relevant för att 
skapa förståelse för en social företeelse (ibid, s. 392). Ledaren som blev uppsatsens första 
intervjuperson hade lång erfarenhet av att vara ledare inom en förening för lagidrott i ett 
segregerat område. Föreningen riktar mestadels in sig på tjejer, men även killar är välkomna i 
idrottsföreningen. Åldrarna i föreningen varierade från 7 till 22 år. I föreningen varierade 
även etnicitet och nationalitet mellan deltagarna. Det fanns även svenskar tillhörande 
majoritetssamhället i laget, även om de var få.  
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I mejlet som skickades till ledaren förmedlades också önskemålet om att intervjua aktiva 
spelare i idrottsföreningen, vilket resulterade i att två till intervjupersoner tillfördes till 
uppsatsen. Då kontakten med dessa två intervjuer förmedlades genom uppsatsens första 
intervjuperson, applicerades ett snöbollsurval i uppsatsen. Ett snöbollsurval ansågs relevant 
för uppsatsen då det inte fanns tillgång till någon urvalsram. Enligt Bryman (2008, s. 
196-197) går ett snöbollsurval till så att forskaren till en början väljer ut ett färre antal 
personer som anses relevanta för uppsatsen. Forskaren använder sedan de utvalda personerna 
för att komma i kontakt med ytterligare informanter som anses relevanta för studiens syfte. 
Snöbollsurval anses av relevans när forskaren inte har tillgänglighet till någon urvalsram för 
den population som stickprovet ska dras ur (ibid, s. 196-197). Båda spelarna var tjejer över 18 
år och hade varit aktiva i idrottsföreningen i drygt tio år. Båda spelarna tillhörde definitionen 
av minoritetsgrupp. För den sista intervjun togs det kontakt med en integrationskoordinator 
på länets idrottsförbund. En integrationskoordinator arbetar med idrott för nyanlända, 
asylsökande och idrott i segregerade områden och en arbetsuppgift var att arbeta med och 
hjälpa idrottsföreningen för att de ska kunna vara en plats inkluderande för alla. Denna 
intervjuperson arbetade både med att etablera relationer med idrottsföreningar runt om i länet 
och med att föreläsa för relevanta målgrupper.  

4.3: Intervju 
I denna studie användes en intervjuform som enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 172) 
kallas för halvstrukturerad intervju och enligt Bryman (2008, s. 206) kallas för 
semistrukturerad intervju. I uppsatsen görs ingen skillnad mellan vad dessa två olika 
intervjuformer innebär i praktiken och för enkelheten används enbart begreppet 
“semistrukturerad” för att vara konsekventa, även när det refereras till litteratur som använder 
begreppet “halvstrukturerad”. Inför intervjun konstruerades tre olika intervjuguider. 
Intervjuguiderna var uppbyggda utifrån olika teman som var relevanta för respektive 
intervjun. I exempelvis intervjuguiden för intervjun med integrationskoordinatorn användes 
följande teman: kultur, nätverk, språk och idrottsföreningens arbete. Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 172) belyser att i en semistrukturerad intervju använder forskaren en intervjuguide 
som innehåller en översikt av de centrala teman som bör beröras under intervjun. Under 
intervjuerna gavs det tillfälle för intervjupersonerna att prata fritt om sådant som de tyckte var 
väsentligt inom området. Intervjupersonerna gavs stort utrymme till att själva styra samtalet 
för att inte minska deras expertis på området. Det ställdes även följdfrågor om sådant som 
togs upp under intervjun som ansågs vara intressant samt i syfte att varje tema skulle beröras. 
Detta poängteras av Bryman (2008, s. 415) som en viktig del av en semistrukturerad intervju 
samt att ytterligare frågor än de som ingår i intervjuguiden kan ställas om forskaren anknyter 
till något som informanterna har berättat under intervjun. Varje intervjutillfälle gavs 45-60 
minuter till förfogande. 

4.4: Tematisk analys 
Analys av kvalitativ data innebär ofta identifierande av teman och koder och detta gäller även 
i den kvalitativa analysmetoden tematisk analys (Bryman, 2008, s. 528). Det första steget i 
processen innebar att intervjumaterialet transkriberades. Därefter lästes materialet noggrant 
igenom och texten reducerades till mindre stycken som ansågs vara av relevans för uppsatsen. 
Dessa stycken fick sedan olika etiketter beroende på vad de handlade om. Stycken med 
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liknande innebörd fick då samma etikett. Lindgren (2014, s. 34) beskriver att det första steget 
i en tematisk analys är just det ovan beskrivna, en process av noggrann läsning av 
datamaterialet som resulterar i beskrivande etiketter som sätts på textstycken. Koderna 
framställdes genom att de identifierades i materialet från intervjuerna, dock fanns det en 
medvetenhet om att kunskaper som fåtts genom tidigare forskning ligger till grund för vilka 
koder som identifierats i den aktuella uppsatsen. I kodningsprocessen i en tematisk analys är 
det av vikt att forskarna är medvetna om de antaganden som ligger till grund för att just det 
textstycket skapats som en kod. Fördelaktigt är om forskaren innehar ett så öppet 
förhållningssätt som möjligt och är medveten om att koder kan komma att ändras under 
processens gång (Lindgren, 2014, s. 34 & s. 48). 
 
När koderna i uppsatsens datamaterial identifierats, synliggjordes relationen mellan koder 
som skapade teman. Exempelvis skapade koderna medlemsavgift, arbetslöshet, ekonomisk 
stöttning och socioekonomi temat ekonomi. De teman som identifierades efter en granskning 
av koderna var kultur, ekonomi, språk, kön och värderingar. Lindgren (2014, s. 63) beskriver 
denna del i tematiseringen som att forskaren ska hitta relationer i form av teman mellan de 
koder som tidigare tagits fram. I detta skeende i uppsatsens analysprocess beslutades att både 
presentera identifierade teman, koderna samt de textstycken som kan kopplas till temana och 
koderna, både i text och i en tabell. Valet att beskriva analysprocessen både i text och genom 
en tabell grundar sig i att processen ska vara lättöverskådlig. Att använda sig av en tabell 
kallas för att använda sig av ett framework, vilket innebär att identifierade teman placeras in i 
en tabell där utdrag av den data som ska analyseras placeras inom passande tema (Bryman, 
2008, s. 528). Utifrån ovan beskrivna process skapades följande tabell som innehåller teman 
samt de koder och citat som hör temat till. 

Tabell 1. 

TEMA KOD CITAT 

Kultur Nationalitet, kulturell 
anpassning, kulturella barriärer, 
inkludering 

“Ja, som sagt har vi jättemånga från olika länder, 
jättemånga olika. Och som jag sa förut, alla får 
komma oavsett vad.” - Spelare 1 
 
“Så jag tror inte att det, om man vill det finns inte, 
religion kan inte stoppa någonting. För att jag fick 
höra också en grej att muslimska tjejer får inte rida. 
Jag blev lite såhär när jag fick höra det, vem har 
sagt det här? Vi får inte cykla, vi får inte åka moped, 
så vem sitter och säger sånna saker? Så att det är 
bara att jobba på.” - Idrottsledaren 
 
“Men integrationen är en process, en ständig 
process. Inkludering är något som är fast. Alltså det 
är slutstationen. Att man är inkluderad”. - 
Integrationskoordinatorn 

Ekonomi Medlemsavgift, arbetslöshet, 
ekonomisk stöttning, 
socioekonomi 

“Typ en till sak som underlättar är att alla, vem som 
helst kan komma hit, och vi har inte så hög 
medlemsavgift heller, bara 50 kr, så det blir enkelt 
för människor att ta med alla sina barn hit, förstår 
du.” - Spelare 1 
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“[...]det är krav från kommun och statliga att varje 
medlem ska betala avgift, och vi har inte, att de 
flesta föräldrar säger, när vi har träff med dem, att 
det är för många barn och det är arbetslöshet så vi 
kom överens med kommunen att vi inte kan ta så 
höga avgifter.”  - Idrottsledaren 
 
“Med den här inriktningen, den moderna 
föreningen, låga trösklar prova på aktiviteter, för om 
vi har den svenska modellen, vi kan sträva efter, 
men om vi har den som approach kommer vi inte 
komma framåt, nej det är för dyrt kommer de säga, 
och redan där faller det på det socioekonomiska.” - 
Integrationskoordinatorn 

Språk Nytt språk, svenska som 
gemensamt språk, umgänge med 
de som talar samma språk, 
språkliga barriärer 

“Ja det blir särskilt så om man är ny. Och om man 
kanske är från ett annat land, man kanske inte ens 
kan språket, då blir det svårare för den att komma in 
i allt.” - Spelare 1 
 
“Så vi sa det som hjälper för att vi ska kunna förstå 
varandra är att vi måste tala svenska och alla kunde 
inte men vi försöker, lite små ord härifrån och 
därifrån.” - Idrottsledaren 
 
“Klart språket är en barriär, det är ett måste, det är 
ett måste. Det underlättar jättemycket om man talar 
samma språk, men det blir ändå en naturlig effekt 
när vi umgås. Om vi har någon som är från ett annat 
land, det är klart att, det är ganska naturligt att om 
de är med i föreningen ett tag så kommer de att lära 
sig, men man måste ha lite tålamod.” - 
Integrationskoordinatorn 

Kön Strukturella problem, 
konservatism, jämställdhet, 
könsroller, idrott anpassad efter 
killar, mixade lag och 
etnospecifika lag 

“Men nu vi märkte när vi startade killarnas lag, alla 
killar får åka, inga problem, de får åka på cuper utan 
problem. Men tjejer får fortfarande sitta och skriva 
brev, vi får träffa föräldrar och bevisa: var inte 
orolig vi finns på telefon [...]” - Idrottsledaren 
 
“Och när vi är inne på det, om vi ska prata 
jämställdhet så tyvärr finns det mycket 
konservatism i de här områdena. Flickor har inte 
samma frihet hemifrån att vara med [...]” - 
Integrationskoordinatorn 

Värderingar Trygghet, välmående, samarbete, 
tidsbrist, krav, fokus på tävling 

“När det händer saker, till exempel när det hände i 
somras [anlagd brand i området], det är många 
föräldrar som ringer och säger att den här veckan 
kommer de inte träna, jag har förståelse och säger 
håll dem hemma”. - Idrottsledaren 
 
“Ah. Gymnasiet, särskilt när man bor här, man 
måste åka till stan. Det tar längre tid att komma 
hem, man måste hinna äta, hjälpa till hemma och 
allt det tar tid. Så det blir svårare att hålla kvar 
spelare då.” - Spelare 1 
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 “Och som jag sa innan det är de här 
utvecklingsresorna vi måste göra, som vi har 
identifierat, en ny syn på träning, få bort 
tävlingslogiken för det ger inga resultat det har vi 
forskning på i fotbollen och exempelvis den tidigare 
elitsatsningen. 1 procent går hela vägen, men vi 
dödar 80 procent av den glädje som finns[...]” - 
Integrationskoordinatorn 

 

4.5: Forskningsetiska överväganden 
Avsikten med uppsatsen var att utveckla och fördjupa den befintliga kunskapen på området 
och att göra detta på ett gynnsamt och etiskt korrekt sätt. Detta stämmer överens med de 
huvudsakliga forskningsetiska principerna i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Den första av dessa principer kallas för forskningskravet och innebär att forskning bedrivs 
som inriktar sig på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. I detta krav ingår även att 
metoder ska förbättras och att kunskap ska utvecklas och fördjupas (Vetenskapsrådet, u.å, s. 
5-6). Det andra kravet kallas för individskyddskravet och innebär att samhällets medlemmar 
har rätt till skydd mot otillbörlig insyn i deras privata liv. I och med detta krav får individer 
inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. För att konkretisera 
det grundläggande individskyddskravet finns det fyra allmänna huvudkrav som ingår i detta. 
Dessa krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (ibid, s. 6). 
 
Innan genomförandet av intervjuerna fick uppsatsens intervjupersoner ta del av ett 
informationsbrev där syftet med uppsatsen förklarades. I informationsbrevet stod det även 
beskrivet att medverkandet i uppsatsen var frivilligt, att individerna skulle avidentifieras i 
texten samt att uppgifterna intervjupersonerna skulle lämna under intervjun skulle behandlas 
konfidentiellt och inte användas till något annat än den aktuella uppsatsen. Att syftet 
förklarades för intervjupersonerna kan tänkas svara upp mot det första av de fyra 
individskyddskraven, informationskravet. Med informationskravet menas att forskaren 
informerar de individer som berörs av forskningen om vad syftet med forskningen är. De 
individer som berörs av forskningen kan till exempel vara uppgiftslämnare eller 
undersökningsdeltagare. De har rätt att veta vad deras uppgift är i studien samt vilka villkoren 
är som gäller för dem som deltagare. I detta krav ingår det att förmedla till deltagarna att de 
deltar i studien frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de skulle vilja. I 
informationskravet ingår även att deltagarna har rätt att få veta vilka moment som ingår i 
studien (Vetenskapsrådet, s. 7). 
 
Efter att intervjupersonerna hade läst igenom informationsbrevet fick de en 
samtyckesblankett där de fick bekräfta sitt samtycke till att vara med i uppsatsen genom att 
ge sin namnunderskrift. Detta genomförande kan tänkas stämma överens med det andra 
individskyddskravet, samtyckeskravet. Det innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma 
över sin medverkan i studien. Om deltagarna är minderåriga brukar föräldrars eller 
vårdnadshavares godkännande krävas för medverkan (Bryman, 2008, s. 132). Detta är särskilt 
viktigt om studien är av etiskt känslig karaktär. Att inhämta samtycke från deltagare gäller i 
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de studier där deltagarna aktivt medverkar. I studier där uppgifter om deltagarna istället 
hämtas från exempelvis existerande myndighetsregister behöver samtycke inte inhämtas. I 
samtyckeskravet ingår även att deltagarna har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de ska delta. Om de väljer att avbryta sin medverkan ska inga negativa följder 
efterfölja dem (Vetenskapsrådet, u.å., s. 8-10). 
 
Som tidigare nämnts fick intervjupersonerna information om att uppgifterna de skulle lämna 
vid intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Detta stämmer överens med det tredje av de fyra 
individskyddskraven, konfidentialitetskravet. Det innebär att uppgifter om personer i en 
studie ska ges största möjliga konfidentialitet och i och med detta ska personuppgifter 
förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa (Bryman, 2008, s. 132). 
Intervjupersonerna i uppsatsen fick även information om att alla uppgifter om personerna 
som skulle kunna vara identifierbara för läsaren skulle anonymiseras. I konfidentialitetskravet 
ingår även att alla uppgifter om identifierbara personer ska avrapporteras så att utomstående 
inte kan identifiera vilka personerna är som ingår i studien. Detta gäller i synnerhet etiskt 
känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet, u.å, s. 12). Då intervjupersonerna inte var i en särskild 
utsatt position togs ingen ytterligare hänsyn angående detta krav. Forskare och möjligtvis 
annan personal som ingår i ett forskningsprojekt som omfattar användning av uppgifter som 
är etiskt känsliga om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en 
tystnadspliktsförbindelse (ibid, s. 12). En bedömning gjordes att personerna i uppsatsen inte 
berördes av detta då de var med i uppsatsen på helt frivillig basis samt att de inte, i alla fall 
inte vad som framgick under intervjuerna, hade insatser från socialtjänst eller liknande 
myndighet. 
 
Som tidigare nämndes informerades intervjupersonerna om att uppgifterna som skulle lämnas 
vid intervjun inte skulle användas till någonting annat än till den aktuella uppsatsen. 
Anledningen till detta kan hittas i det fjärde individskyddskravet, nyttjandekravet. Det kravet 
innebär att de uppgifter som i studien samlas in om enskilda personer endast ska användas till 
den aktuella studien och inte till någonting annat (Bryman, 2008, s. 132). Uppgifterna om 
personerna får exempelvis inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften samt får inte heller användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde 
(Vetenskapsrådet, u.å, s. 14). 
 
En medvetenhet om etik har genomsyrat hela arbetet. I resultatdelen har detta funnits i form 
av medvetenhet om att hur ett resultat tolkas beror på vilken inställning forskaren har till 
resultatet. Detta kan förstås genom det som Fejes och Thornberg (2015, s. 268) beskriver 
genom begreppet reflexivitet som beskrivs som en reflektion över hur resultat är beroende av 
forskarens perspektiv, roll och av hur forskningsprocessen framskred. Fejes och Thornberg 
(2015, s. 269) belyser även vikten av att det som påstås i resultatet är väl förankrat i det 
empiriska materialet. Detta har beaktats när det gäller både resultat byggt på empiri och 
resultat byggt på tidigare forskning. 

4.6: Reliabilitet och validitet 
När det kommer till reliabilitet inom en kvalitativ intervjustudie är det svårt att nå en hög 
grad av reliabilitet då det inte kan garanteras att det som framkommit av intervjupersonerna 
skulle vara detsamma vid ett annat tillfälle eller av en annan forskare. Intervjupersonerna i 
den aktuella uppsatsen var inte i en utsatt position, ämnet räknas inte som extra känsligt och 

20 



de var inte i beroendeställning till författarna, vilket annars skulle kunnat tänkas påverkat 
intervjupersonernas svar och skulle kunna tänkas påverka reliabiliteten negativt. Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 295) belyser vikten av att forskaren inte undermedvetet påverkar 
intervjupersonernas svar samt vikten av att forskaren är så objektiv som möjligt för att inte 
påverka situationen. Med tanke på detta undveks ledande frågor i största möjliga grad. 
 
 
Denna uppsats avser att undersöka hur idrott kan fungera som ett hjälpmedel för att främja 
integration för barn och ungdomar från minoritetsgrupper samt att uppnå en djupare 
förståelse för tjejers möjlighet till att delta i idrott. På grund av detta har intervjuer 
genomförts med personer som ansågs vara relevanta för syftet. Till exempel intervjuades 
tjejer för att på så vis besvara den andra delen av syftet. Syftet är att bilda en förståelse för 
hur idrott kan fungera som ett hjälpmedel för att främja integration och därför valdes 
intervjuer som insamlingsmetod. Detta då det med exempelvis enkäter skulle vara svårt att 
uppnå syftet. Detta kan förstås genom det Kvale och Brinkmann (2014, s. 296) skriver om 
validitet. De poängterar att validitet inom samhällsvetenskap gäller huruvida en metod 
undersöker vad den påstås undersöka. Validitet har också tagits till hänsyn då 
intervjuguiderna konstruerades på ett sådant sätt som är förståeligt för att inga 
missuppfattningar skulle ske under intervjun. Detta skulle kunna tänkas höja validiteten då 
det då är troligare att det som skulle mätas faktiskt mättes. 
 
För att kunna tolka någonting krävs inlevelse och engagemang och när forskaren tolkar tar 
den med sin egen personlighet och sin egen historia. Forskarens personliga partiskhet är en 
förutsättning för att för huvud taget kunna förstå någonting av det som han vill tolka 
(Andersson, 2014, s. 173). Detta gör att olika personer tolkar samma föremål på olika sätt och 
i och med detta kommer fram till olika resultat. Att forskaren har personlig erfarenhet av det 
som studeras kan anses mer som en styrka än som en svaghet. Forskaren behöver själv inte ha 
varit med om det som studeras, men bör däremot ha en viss kunskap eller kännedom om 
ämnet (ibid, s. 175-176). För att förstå ett enskilt begrepp kan det krävas att forskaren har en 
förförståelse. Förförståelsen medför dock inte bara att vi kan förstå ett begrepp, den medför 
även förutfattade meningar och fördomar då även dessa behövs för att vi ska kunna förstå oss 
på vår omvärld (ibid, 110). I vår roll som författare till denna uppsats tar vi hänsyn till den 
förförståelse och den personliga partiskhet vi har. Vi har själva ingen erfarenhet av att tillhöra 
etnisk minoritetsgrupp och därför är vi medvetna om att vår kunskap om detta kan vara 
bristfällig. Vi har dock genom tidigare forskning försökt att få en så heltäckande bild som 
möjligt över vad det kan innebära att tillhöra minoritetsgrupp Vi har en förförståelse om 
ämnet även om denna förförståelse har skapats på annat sätt än förförståelsen hos en person 
som själv tillhör en minoritet. Vi är även medvetna om vår personliga partiskhet då vi vet att 
alla inte har samma åsikt om exempelvis integration. 
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Kapitel 5: Resultat och analys 
I nedanstående kapitel analyseras resultatet från intervjuerna med hjälp av teorier samt av den 
tidigare forskningen. Utifrån den tematiska analysen har fem teman framtagits och i detta 
kapitel delas resultat och analys in efter dessa. Temana är kultur, ekonomi, språk, kön och 
värderingar. I detta kapitel analyseras dessa temans betydelse för integration genom idrott, då 
både svårigheter och möjligheter med varje tema förklaras. Efter varje analys inom respektive 
tema presenteras de slutsatser som framkommit. 

5.1: Kultur 
Kultur är en faktor som kan ha betydelse för minoritetsgruppers integration. Av 
intervjupersonernas berättelser framgår det att integrationen i ett segregerat område kan 
främjas med hjälp av en idrottsförening med många olika kulturer och nationaliteter. Det kan 
vara av vikt för integrationen att medlemmar från idrottsföreningar belägna i segregerade 
områden får träffa och integreras med medlemmar från andra föreningar belägna i andra delar 
av samhället. I intervjun med idrottsledaren framkommer det att det är många olika 
nationaliteter inom deras idrottsförening. Ledaren berättar att medlemmarna som tillhör 
minoritetsgrupp anser att detta var en viktig del i deras integrationsprocess, då de först får 
integreras med andra nationaliteter inom föreningen för att sedan integreras in i det övriga 
svenska samhället. 
 

Vi har idag, vi räknade sist, vi är 18 nationaliteter i den här föreningen. [...]Vi brukar 
ha kulturkvällar. det brukar komma mat från olika länder, det är föräldrar som 
arrangerar det här och vi brukar smaka 18 maträtter. - Idrottsledaren 
 

Det framkommer i intervjun med idrottsledaren att det endast är två medlemmar i 
idrottsföreningen som kulturellt anses tillhöra majoritetssamhället, men önskan är att det ska 
tillkomma flera medlemmar som är därifrån.  
 

Vi försöker marknadsföra att vi vill ha folk från alla kulturer, till och med, jag 
hoppas. Jag har två svenska tjejer i föreningen, men jag hoppas att det är fler som 
kommer. - Idrottsledaren 

 
I kontrast till detta påstår integrationskoordinatorn att för att integrering ska kunna ske fullt ut 
så behövs det att medlemmar i idrottsföreningar från segregerade områden träffar andra 
medlemmar från andra idrottsföreningar belägna i övriga delar av samhället. Det är alltså av 
vikt att inte enbart integreras med ungdomar från platsen där idrottsföreningen ligger utan en 
del av integrationen är också att träffa andra föreningsaktiva från andra delar av samhället. 
Integrationskoordinatorn belyser även att det är en skillnad mellan integration och inklusion. 
 

Men integrationen är en process, en ständig process. Inkludering är något som är 
fast. Alltså det är slutstationen. Att man är inkluderad. - Integrationskoordinatorn 
 
Och så samlar de sig [och idrottar] i en hall. Men vi ser det som bra, folkhälsa 
check, medlems- och fritidsaktivitet check, integration nja inte riktigt, för mig är det 
inte integration. För mig är det om de här flickorna kommer ut därifrån eller om de 
får träffa någon annan och att nå dit så måste jag jobba strategiskt med den 
föreningen att försöka få dem att vända sin verksamhet lite mer utåt.  
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- Integrationskoordinatorn 
 
Integrationsprocessen som beskrivs i citatet belyses även i Tirone et al.:s (2010, s. 403) 
studie. I studien poängteras det att det är av vikt att ge stöd åt nyanlända, alltså en typ av 
minoritetsgrupp, under hela integrationsprocessen och inte enbart i början. Detta då 
integration är en process som pågår under en längre tid. Detta kan liknas med 
integrationskoordinatorns beskrivning av integration och inklusion genom att integrationen 
inte är någonting som händer plötsligt, utan istället någonting som sker över tid. Att 
nyanlända behöver stöd under en längre tid och inte enbart i början skulle därför kunna 
förstås genom att stödet behövs under hela integrationsprocessen. Inklusion kan då ses som 
ett mål med integrationen och det kan då tänkas att en nyanländ inte behöver samma typ av 
stöd när denne har nått fram till inklusion. 
 
Att idrott spelar en viktig roll i segregerade områden är något som framkommer i Theeboom, 
Schaillée och Nols (2012, s. 341) studie. De belyser att idrott kan fungera som ett utjämnande 
verktyg i områden som präglas av segregation. I samma studie framkommer även att idrotten 
är viktig för etniska minoriteters sociala integration. Orsaken till varför idrotten har blivit en 
plats för integration belyses av Agergaard (2011, s. 341) då han beskriver idrotten som ett 
projekt där social och kulturell integration främjas. Han poängterar också att idrotten är viktig 
för individer med annan etnisk bakgrund för att lära sig om det aktuella samhället samt dess 
demokratiska regler, värderingar och normer. Detta sker när individer från olika delar av 
samhället får träffa varandra. Theeboom et al. (2012, s. 17) berättar i deras studie att individer 
som tillhör minoritetsgrupp upplever att de har lärt sig att ta kontakt med andra personer, bli 
mer självsäkra samt lärt sig mer om andra etniska grupper när de har varit en del av ett lag 
bestående av flera olika kulturer, alltså mixade lag. Detta i jämförelse med individer från 
minoritetsgrupp som har varit en del av ett lag bestående av enbart en sorts kultur, alltså 
etnospecifika lag. De upplevde att de inte blev bättre på att ta kontakt med andra personer, att 
de inte blev mer självsäkra samt att de inte lärde sig mer om andra etniska grupper genom sitt 
idrottsdeltagande. Däremot upplevde de att de hade mer konversationer utanför idrotten med 
andra medlemmar i föreningen samt att de hjälpte varandra utanför idrottskontexten i hög 
utsträckning, vilket inte upplevdes av individer från minoritetsgrupp som varit en del av ett 
mixat lag (ibid, s. 17). Med hjälp av denna jämförelse framhäver Theeboom et al. (2012, s. 
17) att integration kan ske lika bra i båda typerna av lag. I och med detta kritiserar de 
förespråkandet av mixade idrottsföreningar som ideal för ökad chans till integrering och 
menar på att det kan ske lika bra i en etnospecifik idrottsförening. 
 
Theeboom et al.:s (2012, s. 17) resonemang om att integrationen kan ske i samma 
utsträckning i både mixade och etnospecifika idrottsföreningar står i kontrast till det 
integrationskoordinatorn säger då han menar på att för att nå hela vägen till inklusion krävs 
det att individer får träffa andra individer från andra delar av samhället. Mixade lag kan även 
förespråkas med stöd av Bourdieus teori om habitus, då en individs habitus grundas i de olika 
sociala sammanhang som individen är en del av. Det kan även tänkas att Bourdieus begrepp 
socialt kapital spelar en viktig roll i detta resonemang då socialt kapital kan tänkas öka 
genom interaktion med individer från många olika kulturer. Socialt kapital kan då genereras 
genom möten med andra individer som kan ha en påverkan på individen själv. Det kan tänkas 
ha en inverkan på individens habitus då habitus symboliserar allt individen har varit med om. 
Alltså kan ett lag med individer från olika kulturer bidra till en utveckling av det sociala 
kapitalet vilket i sin tur kan leda till en utveckling av individens habitus. Detta i jämförelse 
med om individen enbart idrottar med individer från samma kultur, då det kan tänkas att 
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individens habitus inte utvecklas om denne bara möter individer med samma typ av habitus. I 
definitionen av begreppet “integration” beskrivs det bland annat som en process som leder till 
att skilda enheter möts. I det här fallet skulle dessa enheter kunna vara de olika kulturerna och 
då kan det tänkas att detta möte av skilda enheter inte sker i etnospecifika idrottsföreningar. 
På grund av att mötet mellan de skilda enheterna inte sker skulle det då kunna tänkas att det 
inte heller sker någon integration. Det kan däremot tänkas att dessa möten av skilda enheter 
sker i mixade idrottsföreningar då dessa består av olika kulturer. De aspekter som Theeboom 
et al. (2012, s. 17) tar upp som integrationsverktyg inom etnospecifika lag skulle kunna 
tänkas leda till någonting annat än integration, då dessa aspekter var att individerna med 
samma kultur umgås mer utanför idrotten samt att de hjälpte varandra i högre utsträckning än 
individer från mixade lag. Det kan tänkas att dessa två aspekter leder till samhörighet, men 
inte till integration då olika kulturer inte möts. 
 
Orsaken till varför det kan vara svårt för idrottsföreningen att nå hela vägen till det 
integrationskoordinatorn beskriver som inklusion kan förstås med hjälp av Bourdieus teori 
om fält. Teorin om fält grundar sig på en tanke om konkurrens inom och mellan fälten. 
Mellan fält handlar konkurrens om makt och inflytande i samhället (Carle, 2015, s. 390). Den 
aktuella idrottsföreningen ligger i ett segregerat och utsatt område, vilket skulle kunna göra 
att den har svårare att rekrytera medlemmar från andra delar av staden än vad 
idrottsföreningar belägna i områden med högre socioekonomisk status har. Detta skulle 
kunna innebära att den aktuella idrottsföreningen har lägre konkurrenskraft än en 
idrottsförening som ligger i ett område med högre socioekonomisk status. Det kan dock 
tänkas att idrotten ändå skulle kunna stärka fältet då Theeboom et al. (2012, s. 341) belyser 
att idrott kan fungera som ett utjämnande verktyg i utsatta områden. Alltså skulle idrotten 
kunna hjälpa fältet att få stark konkurrens och status, även om det då är svårare i ett 
segregerat område än i övriga samhället.  
 
Analysen av temat kultur resulterar i slutsatsen att en idrottsförening med olika kulturer och 
etniciteter anses fördelaktigt för integrationen, då interaktion med individer från olika 
kulturer kan utveckla individens habitus och det sociala kapitalet kan öka. Utifrån denna 
slutats kan det tänkas att idrottsföreningar aktivt bör arbeta för att inkludera medlemmar från 
olika delar av samhället för att på så vis få en kulturell variation i föreningen, vilket i sin tur 
kan leda till att integration främjas. Om en förening till skillnad från detta enbart består av en 
viss typ av kultur, dras slutsatsen utifrån analysen att föreningen med största sannolikhet inte 
kommer bidra till att individer når hela vägen till inklusion. 
 

5.2: Ekonomi 
 
Ekonomin kan spela en avgörande roll i om en individ har möjlighet att delta i en 
idrottsförening. Då idrott är en viktig faktor för integrationen kan det i sin tur betyda att 
ekonomin är avgörande för integration. Utifrån intervjupersonernas berättelser kan det 
uttydas att den aktuella målgruppen, alltså individer som tillhör minoritet, är en målgrupp 
som beskrivs generellt sett vara i ekonomiskt underläge jämfört med individer tillhörande 
majoritetssamhället. Dock belyses vikten av att ta en avgift för idrottsdeltagande, även om 
den är låg, detta då medlemskap är ett grundfundament i föreningsvärlden. I intervjun med 
integrationskoordinatorn framgår det att den socioekonomiska aspekten försvårar 
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delaktigheten inom en idrottsförening. Integrationskoordinatorn berättar att för vissa delar av 
målgruppen är det nästan omöjligt att vara delaktiga inom vissa idrotter då det kostar för 
mycket. Dock är medlemskapet viktigt då det skapar ett gemensamt intresse med både 
rättigheter och skyldigheter.  
 

Då vill jag att de ska vara medlemmar i föreningen, ”ja men de har inga pengar” ta 
en hundralapp från dem, för att medlemskap är ett grundfundament i 
föreningsvärlden, det är enligt den principen föreningslivet funkar.  
- Integrationskoordinatorn 

 
Integrationskoordinatorn säger att den ekonomiska aspekten kan vara en anledning till 
bristfälligt deltagande. För att kunna inkludera flera in i idrott poängterar 
integrationskoordinatorn att en lösning kan vara att idrottsföreningar får ekonomiskt stöd.  

 
Vi bistår med ekonomisk stöttning och jag gör en bedömning på situationen som 
uppstår. Vi bistår med material och utbildning. Vi vill att de ska komma in i 
idrottsrörelsen som ordinarie medlemmar. - Integrationskoordinatorn 

 
På liknande sätt berättar idrottsledaren att kommunen har bistått hennes idrottsförening med 
ekonomiskt stöd. Idrottsledaren berättar även att de vill undvika att ta för höga 
medlemsavgifter, då många av barnen och ungdomarnas föräldrar i detta område har många 
barn att försörja samt att arbetslösheten i området är hög. En lösning som föreningen har 
kommit fram till är att istället för att ta hög medlemsavgift, samarbeta med områdets 
bostadsförening och utföra arbetsuppgifter åt dem. Det resulterar i att föreningen får in 
pengar på det sättet istället. Idrottsledaren berättar att just den ekonomiska aspekten annars är 
en faktor som gör att barn och ungdomar inte deltar i idrott. 
 

[...]det är krav från kommun och statliga att varje medlem ska betala avgift, och vi 
har inte, att de flesta föräldrar säger, när vi har träff med dem, att det är för många 
barn och det är arbetslöshet så vi kom överens med kommunen att vi inte kan ta så 
höga avgifter. - Idrottsledaren 

 
Att familjens ekonomi påverkar deltagandet är något som också beskrivs i den tidigare 
forskningen. Block och Gibbs (2017, s. 96) belyser att familjer från andra kulturer ofta har 
fler barn eller ibland att förälder är ensamstående vilket då kan resultera i en mer ansträngd 
ekonomi. I samband med detta poängterar Block och Gibbs (2017, s. 96) att en anledning till 
att inte delta i en idrottsförening kan grundas i familjens ekonomiska hinder. Ett annat hinder 
för deltagande i idrott tas upp i Spracklen, Long och Hyltons (2015, s. 123) studie. De 
framhåller att det kan vara stor skillnad när det gäller medlemskap i minoritetsgruppens 
hemland jämfört med det landet de nu bor i. En skillnad kan vara att i hemlandet behövdes 
det kanske inte ansökas om att bli medlem eller fyllas i formulär, utan idrotten kunde uppstå 
mer spontant (ibid, s. 123). Att de administrativa delarna av att bli medlem i en 
idrottsförening kan vara avskräckande för deltagandet är något som även belyses av Tirone et 
al. (2011, s. 411). I deras studie framgår det att systemet kan anses vara komplicerat och 
förvirrande för individer som inte är vana med samma typ av krav för medlemskap, vilket 
beskrivs vara en faktor till varför individerna inte blir delaktiga i idrotten. 
 
Ovan beskrivs det att den aktuella målgruppen, alltså minoritetsgrupper, generellt sett inte har 
så starka ekonomiska tillgångar, vilket då skulle kunna leda till att deltagandet i föreningen 
försvåras. Att den aktuella idrottsföreningen tar en låg avgift skulle kunna ses som en lösning 
på att kunna inkludera alla oavsett mängd av ekonomiska tillgångar. Att ekonomiska 
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svårigheter kan försvåra deltagandet i en idrottsförening kan förstås utifrån Bourdieus teori 
om ekonomiskt kapital. I teorin används kapital som ett begrepp för att beskriva hur 
individens tillgångar kan användas inom olika sociala sammanhang. Ekonomiskt kapital 
syftar på vilka ekonomiska tillgångar individen har. Har individen starka ekonomiska 
tillgångar kommer individen att kunna använda dessa på ett mer gynnsamt sätt inom det 
sociala sammanhanget (Carle, 2015, s. 408). Idrottsföreningen skulle här kunna ses som ett 
socialt sammanhang där ett visst ekonomiskt kapital är ett krav för att kunna delta. Ett starkt 
ekonomiskt kapital skulle alltså kunna medföra att en individ skulle ha råd att vara med i 
idrottsföreningen, vilket skulle möjliggöra dennes chans till integration. På samma sätt skulle 
då ett lågt ekonomiskt kapital kunna hindra en individ från att vara med i en 
idrottsföreningen, vilket då gör att individen går miste om chansen till integration som kan 
ske med hjälp av idrotten. 
 
Medlemskapet beskrivs av integrationskoordinatorn vara någonting viktigt då det skapar ett 
gemensamt intresse. Han anser att det är viktigt att ta en medlemsavgift även om den är låg, 
då den symboliserar medlemskapet. Det kan också förstås utifrån Putnams teori om socialt 
kapital. Putnam (2000, s. 51) poängterar vikten av ett officiellt medlemskap inom en förening 
då det skapar socialt kapital. Han belyser också att det är av vikt att medlemmarna betalar en 
avgift som symboliserar deras medlemskap, men också att medlemmarna aktivt träffas och 
har ett genuint intresse. Teorin kan förstås i det som integrationskoordinatorn säger om att 
medlemskapet är ett grundfundament i föreningsvärlden. Integrationskoordinatorn belyser att 
genom medlemskap skapas ett gemensamt intresse med både rättigheter och skyldigheter. 
Alltså skulle medlemskapet kunna förstås som en viktig faktor för att generera socialt kapital. 
Dock framkommer det i tidigare forskning att systematiken bakom att bli medlem anses vara 
komplicerad vilket bör tas i beaktning då det kan hindra individen från att kunna ta del av 
denna möjlighet till att skapa socialt kapital. Då det av ledaren beskrivs att de måste ta en 
medlemsavgift för att medlemmarna i föreningen ska få vara medlemmar och det av både 
ledaren, integrationskoordinatorn och tidigare forskning beskrivs som att ekonomin kan vara 
ett hinder för att delta i idrott kan det tänkas att en låg avgift skulle möta upp båda dessa 
behoven. I och med att Putnam i sin teori hävdar att medlemskapet är viktigt för socialt 
kapital kan det tänkas att det sociala kapitalet kan uppnås även om individen inte har så 
mycket ekonomiskt kapital eftersom avgiften är låg. En låg medlemsavgift skulle därför dels 
följa de riktlinjer som föreningar enligt ledaren måste hålla sig till, dels möjliggöra att fler 
individer kan bli medlemmar och på så sätt skapa det sociala kapital som kan leda till 
integration. 
 
Utifrån temat ekonomi framkommer slusatsen att den undersökta målgruppen, alltså barn och 
ungdomar tillhörande minoritetsgrupp, generellt sett lever i en familj med låga ekonomiska 
resurser, högre arbetslöshet samt bor i områden som anses vara socioekonomiskt utsatta. 
Detta påverkar deltagandet i idrott då det inte alltid finns ekonomiskt utrymme för familjerna 
att betala medlemsavgift eller andra avgifter som hör idrotten till. Från analysen framgår det 
också att medlemsavgiften är en viktig faktor i föreningsvärlden då avgiften symboliserar 
medlemskap vilket innebär rättigheter och skyldigheter. Processen till att bli medlem bör 
förenklas för att alla, oavsett tidigare erfarenhet av medlemskap, ska kunna bli medlemmar. 
Med tanke på detta bör idrottsföreningar ta den socioekonomiska aspekten i åtanke och 
fokusera på lösningar för att få lägre medlemsavgifter. Detta skulle då kunna leda till att fler 
socioekonomiskt utsatta barn och ungdomar kan bli medlemmar och då få möjlighet till den 
integration som kan främjas genom idrott.  

26 



5.3: Språk 
Språket är en faktor som kan spela en avgörande roll för integration. I en av intervjuerna lyfts 
det upp som en barriär då integrationen kan vara svår om individer inte talar samma språk. 
Det belyses att det underlättar om medlemmarna i en förening talar samma språk, men också 
att ökade kunskaper i språket blir en naturlig effekt av att vara medlem i en idrottsförening. 
 

Klart språket är en barriär, det är ett måste, det är ett måste. Det underlättar 
jättemycket om man talar samma språk, men det blir ändå en naturlig effekt när vi 
umgås. Om vi har någon som är från ett annat land, det är klart att, det är ganska 
naturligt att om de är med i föreningen ett tag så kommer de att lära sig, men man 
måste ha lite tålamod. - Integrationskoordinatorn 

 
Spelare 1 belyser också att språket kan vara en barriär för de nya spelarna att komma in i 
laget då hon beskriver att vissa nya spelare kommer från andra länder och därför har 
bristfälliga kunskaper i svenska. Hon säger att det ofta är flera i laget som pratar samma 
språk, utöver svenskan, vilket gör att de nya spelarna ändå känner sig bekväma. Spelare 1 
berättar dock att det är bra om tränaren pratar svenska när de går igenom saker med laget för 
att alla ska förstå. 
 

Ja det blir särskilt så om man är ny. Och om man kanske är från ett annat land, man 
kanske inte ens kan språket, då blir det svårare för den att komma in i allt. -Spelare 1 

 
Att tala samma språk på planen är även något som idrottsledaren belyser som viktigt. Hon ger 
exempel på att en somalisktalande person kanske inte kan tala arabiska och en arabisktalande 
person kanske inte kan tala somaliska. Därför är det viktigt att alla försöker tala så mycket 
svenska som möjligt för att alla ska kunna förstå varandra. Hon säger att detta är särskilt 
viktigt i den aktuella idrottsföreningen då det där finns 18 olika nationaliteter i laget. 
 

[...] vi var tvungna att prata svenska på planen för jag kan inte somaliska och en 
somalisk mamma kan inte arabiska. Så vi sa det som hjälper för att vi ska kunna 
förstå varandra är att vi måste tala svenska och alla kunde inte men vi försöker, lite 
små ord härifrån och därifrån. - Idrottsledaren 

 
Att språket är av betydelse framgår även i tidigare forskning. Earnest et al. (2015, s. 7) 
belyser att många från andra länder, till exempel flyktingar, ofta känner sig diskriminerade 
och stigmatiserade vilket till stor del beror på oförmågan att förstå det språket som talas i det 
nya landet. Earnest et al. (2015, s. 7) betonar vikten av att lära sig språket snabbt då språket 
spelar en avgörande roll för en lyckad integration (ibid, s. 7). Tirone et al. (2010, s. 414-415) 
belyser också att integrationen påverkas negativt genom brister i språket. Att inte förstå 
språket kan påverka delaktigheten negativt då det blir svårare att förstå hur systemet för att 
exempelvis bli medlem fungerar. I studien av Tirone et al. (2010, s. 414- 415) framgår det att 
systemet för hur idrottsföreningar fungerar ofta är komplicerat. Ett komplicerat system i 
kombination med språkliga brister kan resultera i att man inte deltar i idrott, vilket i sin tur 
kan leda till att individen går miste om chansen att integreras genom idrott.  
 
Språkets betydelse för integration kan förstås med hjälp av Bourdieus teori om kulturellt 
kapital. Kulturellt kapital syftar till de tillgångar individen fått genom utbildning. Hur 
individen behärskar den aktuella kulturens olika delar är också relevant inom kulturellt 
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kapital (Carle, 2015, s. 408). Inom kulturellt kapital ingår det också huruvida en individ kan 
uttrycka sig bra i tal och skrift (Broady, 1991, s. 169). Earnest et al. (2015, s. 7) belyser 
språkets vikt för att känna delaktighet vilket i sin tur kan leda till integration på liknande sätt 
som det belyses i intervjuerna att språket kan vara en barriär. Att lära sig språket skulle därför 
kunna generera i att individens kulturella kapital stärks. Med stöd av Bourdieus teori kan 
språkets betydelse förstås genom att ha goda kunskaper i språk genererar i ett högre kulturellt 
kapital. Att som nyanländ vara medlem i en idrottsförening kan alltså generera i ett högre 
kulturellt kapital då individen i interaktion med andra kan lära sig språket. Detta kan i sin tur 
underlätta för individen att skapa sig en position i andra fält. Idrottsföreningen kan alltså ses 
som ett fält där individen får möjligheten att skapa sig ett kulturellt kapital, till exempel i 
form av språkkunskaper. Dessa språkkunskaper kan individen ha användning i andra fält, till 
exempel arbetsmarknaden eller i utbildning, på samma sätt som Bourdieu beskriver att 
kulturellt kapital kan användas inom olika fält.  
 
De slutsatser som framkommer inom temat språk är att bristfälliga kunskaper i språk är något 
som påverkar delaktigheten i idrott negativt och därmed försvårar integrationsprocessen. Att 
inte kunna språket leder till en känsla av att inte tillhöra gruppen och kan leda till exkludering 
och stigmatisering. Därför är det viktigt att idrottsföreningar är konsekventa med att prata 
svenska på träningarna för att utveckla språket för dem som inte hanterar det lika bra. En 
annan slutsats är att kunskaper i språk kan vara en positiv effekt av att vara delaktig i idrott 
som kan generera i att individen får bättre samhörighet med medlemmarna i laget samt har 
möjlighet att använda sig av språkkunskaperna även utanför idrotten. 

5.4: Kön 
Tjejer jämfört med killar har inte samma närvaro i idrotten. Det framgår av 
intervjupersonernas berättelser att det kan bero på vissa strukturella problem. Ett av dessa 
problem som lyfts under intervjun är att tjejer från utsatta områden eller från 
minoritetsgrupper har striktare regler hemifrån än vad killarna har. Tjejerna får inte i samma 
utsträckning välja fritt i vilken typ av idrott de vill delta, detta då föräldrarnas relation till 
tränarna samt om idrotten är fysisk spelar roll. Killarna får då i högre utsträckning välja att 
delta i idrotter såsom fotboll och kampsport om de vill, medan tjejer inte har samma 
valmöjlighet.  
 

Och när vi är inne på det, om vi ska prata jämställdhet så tyvärr finns det mycket 
konservatism i de här områdena. Flickor har inte samma frihet hemifrån att vara 
med [...] - Integrationskoordinatorn 

 
Detta belyses även i intervjun med idrottsledaren som berättar om hennes upplevelser av att 
många av sakerna som hör idrotten till är svårare för tjejerna än för killarna. Hon tar upp 
exempel som att tjejerna i föreningen hon tillhör inte får åka på cuper i samma utsträckning 
som killarna får. Hon berättar att föräldrarnas förklaring till varför det är så är att det handlar 
om kultur. De anser att tjejer till största del ska vara hemma och hjälpa till i hemmet. 
Idrottsledaren belyser att en anledning till att hon startade föreningen var för att hon ville att 
tjejerna skulle lära sig att ta hand om sig själva och bli mer självständiga. 
 

Men tjejer det är jättesvårt. Vi har haft jättesvårt att få föräldrar att förstå att hon ska 
sova utanför hennes hem. Hon ska träna och så men till och med det tar en viss tid. 
Innan klockan åtta måste hon vara hemma. Det är mörka tider [vädermässigt] och så 
och då måste pappa eller bror träffa henne. - Idrottsledaren 
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Både idrottsledaren och integrationskoordinatorn belyser vikten av att arbeta med nätverkets 
attityder för att kunna göra tjejer från minoritetsgrupper mer delaktiga. Reglerna kring tjejer 
är inte tuffare enbart när det gäller att sova borta, då idrottsledaren även belyser att reglerna är 
strängare kring tjejer än killar när det gäller att de måste vara hemma en viss tid samt när det 
gäller att vistas ute på egen hand. En annan faktor som kan försvåra tjejernas deltagande är 
om de enligt deras religion ska ha heltäckande kläder. idrottsledaren beskriver att en sådan 
faktor som att exempelvis ha hijab eller heltäckande kläder inte ska få stoppa tjejers 
delaktighet i idrott. 
 

Ja, nä men vi spelar med sjal. Det får vi göra. Det har varit mycket diskussion om 
sjalen, det är med hygien och sådär. [...] nu får man beställa Nike-sjal så att det blir 
bra material också som passar med matchkläder. [...]Nu kan man ha basketkläder 
som är såhär också [heltäckande] så man måste inte ha linne. Så att vi lever i ett, 
världen idag det finns mycket bra lösningar till allt. Bara att man ska sitta och prata 
och försöka lösa. Det finns lösning till allt och det är man glad för. Vi måste lyssna 
på varandra och så. - Idrottsledaren 

 
Integrationskoordinatorn berättar att 91 procent av ensamkommande barn och ungdomar som 
har kommit till Sverige de senaste åren har varit killar. År 2017 var enligt Socialstyrelsen 
(2017) 77 procent av de ensamkommande barn och ungdomar killar. Oavsett om siffrorna 
skiljer sig åt kan det konstateras att skillnaden mellan könen är stor. Dessa ensamkommande 
inkluderas in i minoritetsgruppen. Att det är fler killar försvårar i projekt som vill göra både 
tjejer och killar delaktiga i idrott. Ett exempel som integrationskoordinatorn tar upp är 
Nattfotboll, där fler killar än tjejer vill delta. De tjejerna som vill delta skulle då enligt 
integrationskoordinatorn kunna spela med killarna i teorin, men han anser att det blir svårare i 
praktiken. Han poängterar att en lösning på hur tjejer skulle kunna inkluderas i idrotten är att 
prata med tjejerna för att förstå vad de vill göra, till exempel om de vill spela fotboll själva 
eller om de hellre exempelvis vill ägna sig åt någon annan idrott. Alltså prata med dem 
istället för om dem. 
 
I en studie av Dagkas, Benn och Jawad (2011, s. 236) undersöks muslimska tjejers 
delaktighet i skolidrotten. Detta skulle kunna kopplas till tjejer från minoritetsgruppers 
delaktighet i idrott på fritiden, även om det finns vissa skillnader mellan dessa. Det 
framkommer i studien att föräldrars attityder kan påverka deltagandet i idrott. Ett exempel 
kan vara om föräldrar inte förstår idrottens syfte och vilket värde den har när det gäller fysisk 
aktivitet. Dessutom kan det vara så att tjejerna känner att de har religiösa skyldigheter som 
påverkar deras motivation till att delta i idrott negativt. Det framkommer också att det önskas 
att ledarna för idrotten skulle vara mer insatta i olika kulturers olikheter (ibid, s. 236). 
Tjejerna i studien av Dagkas et al. (2011, s. 224) deltar gärna i idrott men med kravet att de 
ska få delta med heltäckande kläder samt med hijab. En ytterligare orsak till att det blir svårt 
för tjejer att delta i idrott är att hänsyn inte alltid tas till om tjejer inte vill idrotta i samma lag 
som killar. Detta kan vara ett problem då det enligt Tirone et al. (2010, s. 414) inte är lika 
många tjejer som det är killar som vill idrotta. 
 
Att det kan uppstå problem som kan kopplas till kön kan förstås med hjälp av Hirdmans teori 
om genussystem. En princip i systemet är att mannen anses vara normen för människan, 
vilket då blir en kulturell självklarhet (Hirdman, 2001, s. 60). Den mätbara människan utgår 
från den manliga prototypen och kvinnan bedöms efter denna prototyp som egentligen gäller 
män. Detta gäller bland annat vad som bedöms som normal syreupptagningsförmåga, 
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muskelstyrka och snabbhet (ibid, s. 59). Att mannen är norm gäller alltså utifrån denna teori 
även i idrotten vilket kan resultera i att det för kvinnorna blir svårare att bli en del av idrotten 
då förutsättningarna inte är utifrån dem. Det kan då tänkas att eftersom samhället är anpassat 
efter mannen så är även idrotten det. Den generelle mannen behöver inte ha heltäckande 
kläder och hijab, varken i det vardagliga livet eller på idrottsplanen. Därför kan det tänkas att 
idrotten inte är anpassad till denna religiösa aspekt, då den ändå inte gäller männen. I studien 
av Dagkas et al. (2011, s. 224) framgår det att det är ett krav från tjejerna att de ska få bära 
heltäckande kläder och hijab för att kunna delta i idrott. Liknande situation har uppkommit i 
idrottsledarens idrottsförening där en del av tjejernas religion kräver att de ska använda 
heltäckande kläder. Denna önskan gick emot de befintliga principer som finns i 
idrottssystemet, där det inte var tillåtet att bära hijab på match efter 16 års ålder. Denna regel 
kan då tänkas inte vara anpassad efter de religiösa kraven som finns på kvinnor. Då 
idrottsledaren arbetade för att tjejerna skulle bära hijab på idrottsplanen kan det tänkas att 
idrotten anpassades efter kvinnan snarare än enbart efter mannen. Utifrån denna tanke, alltså 
att samhället och då även idrotten är format efter mannen, skulle det kunna tänkas att det blir 
svårare för tjejer än för killar från minoritetsgrupp att delta i idrott då idrotten inte är 
uppbyggd efter tjejernas premisser. Om idrottsföreningar och andra aktörer som arbetar med 
idrott inte är medvetna om detta skulle en risk kunna finnas att de ser tjejers frånvaro i 
idrotten som ett tecken på att de inte är intresserade av att vara med istället för att se det som 
att det är svårt för dem att kunna vara med. 
 
Den andra principen av Hirdmans genussystem är isärhållande av könen vilket innebär att det 
kvinnliga ställs i kontrast mot det manliga, alltså att kvinnliga saker görs av kvinnor och 
manliga saker görs av män (Hirdman, 2001, s. 65-67). Detta kan förstås genom det den 
tidigare forskningen säger om att tjejer kan ha andra religiösa skyldigheter som kan påverka 
delaktigheten i idrott. Dessa religiösa skyldigheter kan tänkas vara att bära heltäckande kläder 
och hijab, men det kan också förstås genom det som framkommer i intervjun med 
idrottsledaren, att tjejer förväntas stanna hemma och hjälpa till i hemmet i högre utsträckning 
än vad som förväntas av killar. I och med detta synsätt på vad som är manligt kontra vad som 
är kvinnligt kan det tänkas att idrott mer ses som någonting som killar ska ägna sig åt än att 
tjejer ska göra det. Om detta är synsättet så kan det tänkas att idrotten byggs upp på detta 
synsätt, alltså att idrotten då anpassas efter killar. Detta skulle kunna medföra att tjejer låter 
bli att delta i idrott då de kan ha bilden av att idrott är någonting manligt. 
Integrationskoordinatorn påpekade att det är fler killar än tjejer som idrottar, vilket ibland kan 
medföra att tjejer får lov att idrotta med killar. I samband med detta menade han att tjejer då 
kan låta bli att idrotta för att de inte vill idrotta i samma lag eller förening som killarna. Med 
tanke på detta skulle det kunna tänkas att om idrott ses som någonting som enbart killar ska 
hålla på med och många tjejer då väljer att inte delta, skulle det kunna leda till att de tjejer 
som faktiskt ändå vill delta inte gör det för att det då inte finns så många andra tjejer som 
deltar i idrotten. Om då idrotten istället anpassar sig efter både killar och tjejers behov skulle 
det kunna tänkas att fler tjejer skulle kunna och vilja idrotta och att det skulle kunna medföra 
att ännu fler tjejer väljer att vara med. 
 
Utifrån analysen av temat kön framkommer det att idrott generellt sett är anpassad efter killar 
och inte efter tjejer tillhörande minoritetsgrupp. Det framkom även att små ändringar, så som 
att kunna idrotta i heltäckande kläder och hijab, kan göra stor skillnad för tjejers deltagande 
och göra idrotten mer anpassad efter båda könen. Ytterligare en slutsats som framkom var att 
tjejer tillhörande minoritetsgrupp har andra krav på sig från nätverket än vad killar tillhörande 
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minoritetsgrupp har. Att tjejer ska vara hemma i hemmet och hjälpa till istället för att 
fokusera på idrott är exempel på ett krav. Detta gör att det är viktigt att idrottsföreningar är 
medvetna om nätverkets betydelse och därför aktivt arbetar för att stötta tjejerna i 
idrottsföreningen och dessutom involvera tjejernas nätverk. En annan slutsats är att det är 
färre tjejer som idrottar, vilket leder till att de ibland får lov att spela i samma lag som killar 
och detta är inte något som alla vill. Dessa faktorer leder tillsammans till slutsatsen att det är 
svårare för tjejer från minoritetsgrupper att delta i idrott än vad det är för killar eftersom det 
finns fler faktorer som hindrar dem. 

5.5: Värderingar 
Värderingar kan ha en avgörande betydelse för integration. Detta kan gälla individens egna 
värderingar, men också värderingar från familj, vänner och andra bekanta. När det kommer 
till individens värderingar poängteras det i intervjuerna att i ung ålder är den viktigaste 
aspekten till att delta i idrott att träffa vänner och att ha kul. Vid högre ålder värderas 
aspekten att vinna matcher och att tävla högre än vad den gjorde i yngre ålder. Dock värderas 
idrott som en faktor med positiva effekter för individens välmående även i högre ålder. Enligt 
integrationskoordinatorn är tävlingsaspekten något som inte ska vara i fokus i idrott för yngre 
barn då det anses som något som kan vara en orsak till varför individer slutar med idrotten. 
En annan faktor som kan vara orsak till att individer slutar är att utbildning värderas högre än 
att vara aktiv i idrott. Denna värdering kan komma både från individen själv och från familj, 
vänner och andra bekanta. Integrationskoordinatorn berättar att vid 11 års ålder är det flest 
som är aktiva inom en idrottsförening. Efter den åldern är det svårare för idrottsföreningar att 
hålla kvar dem i idrotten. En förklaring till det kan enligt integrationskoordinatorn vara hur 
det svenska idrottssystemet är uppbyggt, med ett alltför stort fokus på tävling och på 
elitsatsning i en för tidig ålder.  
 

Och som jag sa innan, det är de här utvecklingsresorna vi måste göra, som vi har 
identifierar, en ny syn på träning, få bort tävlingslogiken för det ger inga resultat det 
har vi forskning på i fotbollen och exempelvis den tidigare elitsatsningen. 1 procent 
går hela vägen, men vi dödar 80 procent av den glädje som finns.  
- Integrationskoordinatorn  

 
Detta poängteras även av spelare 1 som berättar att i yngre ålder var det viktigare för henne 
att träffa vänner genom idrotten och att tävlingsaspekten först har blivit viktig på senare år. 
På samma sätt berättar spelare 2 hur syftet med att idrotta har förändrats från att fokus har 
legat på att enbart ha kul och träffa vänner till att spela match och att vinna har blivit en 
viktig del. Dock belyser hon även att idrotten fortfarande är en plats för att ha kul och träffa 
vänner samt att idrotten är ett sätt att få bort negativa tankar om hon någon dag mår dåligt.  
 

Jag har spelat ända tills nu och jag tycker fortfarande att det är kul. Det är det som 
får bort mig från andra tankar när jag mår dåligt, då kommer jag hit och spelar bara 
för att få bort problem eller vad som helst. Så sporten är väldigt viktig. Om jag inte 
skulle ha den, det skulle bara vara tråkigt. - Spelare 2 

 
Både spelare 1 och spelare 2 belyser att skolan är en faktor till varför många slutar med 
idrotten. Spelare 1 berättar att det inte finns något gymnasium i närheten där de bor, vilket 
gör att de måste åka in till stan. Detta gör att det tar längre tid att komma hem samtidigt som 
man måste hjälpa till hemma, vilket i sin tur kan göra att idrotten måste bortprioriteras på 
grund av tidsbrist. Idrottsledaren berättar att hennes erfarenhet är att de ungdomar som enbart 
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är med i idrottsföreningen för att träffa kompisar slutar idrotta när kraven blir högre, 
exempelvis krav som att ungdomarna måste vara med på träningarna kontinuerligt för att få 
spela match.  
 

Ah. Gymnasiet, särskilt när man bor här, man måste åka till stan. Det tar längre tid 
att komma hem, man måste hinna äta, hjälpa till hemma och allt det tar tid. Så det 
blir svårare att hålla kvar spelare då. - Spelare 1 

 
I intervjun med idrottsledaren berättar hon inte bara om vad idrotten kan göra för barnen och 
ungdomarna kortsiktigt utan också vilka positiva effekter den kan ha på längre sikt. Hon 
säger att genom att ha dem där i föreningen så hålls de borta från att göra saker som inte är 
bra. Hon förtydligar även att det kan vara en trygghet för föräldrarna att veta var barnen 
befinner sig. 
 

Men för oss som jobbar med de här frågorna och vi som arbetar med det här vi har 
inte något problem utan vi försöker jobba med barnen från sex eller sju år för att vi 
ska rädda dem i resten av livet. Vi vill inte att de ska gå runt på fritiden, gå runt 
skolor och göra saker, snatta saker, utan det är bra att de är här. Den här tiden är de 
här, de kommer hem, de duschar, de äter, de sover och ni har dem framför er. Det 
här är vårt mål som vi jobbar med att vi vill ha dem här. - Idrottsledaren 

 
Det framgår i en studie av Block och Gibbs (2017, s. 95) att en anledning till att delta i idrott 
är fördelar såsom en förbättrad psykisk hälsa, förbättrad självkänsla samt kunskaper i 
ledarskap. Att delta i idrott kan även medföra positiva känslor av att klara av uppgifter. Dessa 
positiva aspekter anses vara viktiga för till exempel nyanlända tillhörande minoritetsgrupp då 
den första tiden i ett nytt land kan vara kantad av svårigheter (ibid, s. 95). I motsats till dessa 
anledningar till varför individer deltar i idrott visar Jeanes, O’connor och Alfreys (2014, s. 
490) studie på varför individer inte deltar. Individerna i deras studie tillhör minoritetsgrupp 
och har flyktingbakgrund. Det framkommer att många av dessa individer vill vara med i 
idrottsföreningar, men avstår på grund av faktorer såsom höga avgifter, tidsåttagande och 
stränga idrottsförpliktelser som enligt studien inte var lockande för individer med många 
andra utmaningar i livet (ibid. s. 490). Att inte delta i idrott beskrivs också av Block och 
Gibbs (2017, s. 96) som belyser att det är vanligt att föräldrar till nyanlända ungdomar hellre 
ser att ungdomarna fokuserar på utbildning än på att vara delaktiga i en idrott, då det anses av 
föräldrarna vara av större vikt. 
 
Det ovan beskrivna sättet att värdera och prioritera skulle kunna kopplas till Bourdieus teori 
om habitus. Begreppet syftar till att förstå en individs sätt att handla och agera på. En individ 
är en del av olika sociala sammanhang som alla skapar olika erfarenheter som kommer att 
påverka hur individen handlar. Uppväxtmiljön är en av de mest betydelsefulla faktorerna för 
en individs habitus (Carle, 2015, s. 406-408). Med tanke på detta skulle det kunna vara 
möjligt att förklara varför faktorer såsom skolan eller tidsbrist skulle kunna vara grunder till 
att individerna slutar med idrotten. Om en individ växer upp i en familj där ett stort fokus 
ligger på utbildning skulle det kunna påverka hur individen värderar och prioriterar framtida 
val. Detta skulle kunna kopplas till det som Block och Gibbs (2017, s. 96) belyser om att 
föräldrar till nyanlända ungdomar hellre vill att deras barn fokuserar på utbildning än på att 
vara delaktiga i idrott. Då en individs habitus formas av de miljöer denne har varit en del av 
kan det tänkas att föräldrarnas åsikter påverkar individens habitus. Då även vilka värderingar 
en individ har kan ses som ett resultatet av dennes erfarenheter skulle detta kunna liknas med 
habitus. Då en individs habitus är påverkat av individens uppväxtmiljö kan det tänkas att en 
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individ som växer upp i en familj där exempelvis idrott inte prioriteras, får ett habitus som 
präglas av denna bortprioritering. Det kan på samma sätt tänkas att de värderingar en familj 
har kan påverka vilka värderingar individen får, vilket innebär att i en familj där idrott inte 
värderas får även individen denna syn på idrottens värde. Ett resultat av detta kan bli att även 
individen själv värdesätter exempelvis skolan högre än idrotten. Detta kan i sin tur göra att 
individen avstår från att vara delaktig i en idrottsförening då individens habitus är att 
prioritera skola högre än idrott. För att idrottsföreningar ska kunna inkludera barn och 
ungdomar som har ett habitus med sådana värderingar krävs det att idrottsföreningar belyser 
fördelar kring deltagande i idrott, samt att det inte behöver ta så mycket tid att skolan måste 
bortprioriteras. Detta är i linje med det integrationskoordinatorn belyser om att idrotten inte 
får bli för elitinriktad. En idrottsförening som är för elitinriktad kan tänkas kräva mer tid av 
deltagarna än en idrottsförening som främst syftar till att skapa gemenskap och där barn och 
ungdomar bara ska ha kul.  
 
Temat värderingar ger slutsatsen att både individens och familjens värderingar kring idrott 
och hur de värdesätter idrotten i förhållande till andra faktorer påverkar delaktigheten i idrott. 
Det är därför viktigt att idrottsföreningar inte enbart arbetar med barnen och ungdomarna utan 
också har kontakt med familjerna, då det har konstaterats att hur familjerna värdesätter 
idrotten kan påverka hur barnen och ungdomarna värdesätter den. En positiv syn på idrotten 
hos familjerna kan öka delaktigheten i idrott hos barn och ungdomar. För familjer tillhörande 
minoritetsgrupp kan detta innebära att det möjliggör deras chans till integration genom idrott. 
En slutsats är också att ett för tydligt syfte att vinna och tävla, från idrottsföreningens håll, 
kan göra så att medlemmar hoppar av. Därför bör idrotten vara mer fokuserad på att ha kul 
och att fokus på att tävla bör undvikas vid idrott med yngre barn. 

Kapitel 6: Diskussion 
Nedan presenteras det först huruvida syfte och frågeställningar har besvarats. Därefter 
kommer en diskussion kring slutsatser och vad som anses vara av vikt för idrottsföreningar 
att arbeta med för att idrott ska kunna främja integrationen. Därefter förs en diskussion kring 
uppsatsen bidrag till socialt arbete, uppsatsens begränsningar och styrkor samt förslag till 
framtida forskning.  
 
Utifrån den tematiska analysen som bygger på resultatet av intervjuerna har fem teman 
identifieras som särskilt viktiga för att integrationen ska kunna främjas inom idrott. Dessa 
teman är kultur, ekonomi, språk, kön och värderingar. Genom att vara medveten om dessa 
fem teman och arbeta för att faktorer inom dessa teman ska fungera möjliggör det att idrott 
kan vara ett verktyg för integrationen. Däremot kan en bristande medvetenhet om att dessa 
områden är viktiga leda till att det blir svårt att främja integrationen genom idrott. Detta 
svarar på den första frågeställningen, då de fem temana anses som viktiga faktorer för att 
integration ska kunna främjas genom idrottsföreningar.  
 
För att kunna möjliggöra att integration ska kunna främjas i idrottsföreningar har analysen 
lett fram till att de fem temana är de som föreningen måste arbeta med. Inom varje tema finns 
det olika faktorer som idrottsföreningar bör ta i beaktning för att integrationen ska kunna 
främjas. Inom temat kultur framgår det att idrottsföreningar bör inkludera individer från olika 
delar av samhället och olika kulturer för att integration lättare möjliggörs i sammanhang där 
olika kulturer möts. Inom temat ekonomi framgår det att medlemsavgiften för att vara med i 
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en idrottsförening är viktig då den symboliserar medlemskapet. Dock framkommer det även 
att en för hög medlemsavgift kan hindra individer från socioekonomiskt utsatta områden att 
bli medlemmar. Med tanke på detta bör idrottsföreningar arbeta för att ha en låg 
medlemsavgift, vilket möjliggör att fler kan delta. Inom temat språk framgår det att 
kunskaper i språk är en positiv effekt av att vara delaktig i idrott, då en individ som 
exempelvis inte pratar svenska kan lära sig det genom idrotten. För att detta ska kunna vara 
möjligt är det viktigt att ledarna i idrottsföreningen är konsekventa med att det är svenska 
som ska användas, dels för att alla ska kunna lära sig språket, och dels för att alla då kan ha 
ett gemensamt språk trots att de har olika modersmål. Inom temat kön framgår det att idrotten 
är anpassad efter killar vilket gör det svårt för tjejer att delta. För idrottsföreningar blir det 
därför viktigt att arbeta med att göra idrotten till en plats som är till för alla. Ett exempel på 
detta är att tjejer ska kunna idrotta i heltäckande kläder och hijab. Det är även viktigt att 
idrottsföreningar har en medvetenhet att tjejer från minoritetsgruppers nätverk i större 
utsträckning är negativa till deras idrottsdeltagande än när det gäller killar. På grund av detta 
är det av vikt för idrottsföreningar att även arbeta med nätverket och deras syn på idrott. När 
det kommer till temat värderingar framgår det att barn och ungdomar tillhörande 
minoritetsgrupps nätverk påverkar delaktigheten inom idrott, speciellt för tjejer. Detta gäller 
exempelvis nätverkets syn på huruvida deltagande i idrott ska prioriteras i jämförelse med 
skolan. Här poängteras det att idrottsföreningar därför måste ha en god kommunikation med 
nätverket för att belysa fördelarna med idrott. Inom temat värderingar framgår det också att 
en allt för elitinriktad idrottsförening inte är fördelaktig för deltagandet i idrott och att 
idrottsföreningar bör fokusera på att idrott ska vara kul och att tävlandet inte är det viktigaste. 
En mer lättsam inställning till idrott kan göra idrotten mer lockande, vilket i sin tur kan öka 
deltagandet. 
 
Den tidigare forskningen och empirin har gemensamt lett fram till slutsatsen att det finns flera 
faktorer som påverkar barn och ungdomar från minoritetsgruppers deltagande i idrott. Detta 
resulterar i att det finns mycket som idrottsföreningar kan göra för att integrationen ska 
främjas för barn och ungdomar tillhörande minoritetsgrupp. Som tidigare nämnts har olika 
faktorer belysts som antingen kan försvåra eller förenkla deltagande i idrott. De faktorer som 
har belysts är baserade på kultur, ekonomi, språk, kön och värderingar. Inom samtliga av 
dessa ämnen finns det saker som idrottsföreningar kan beakta för att underlätta deltagandet. 
En sådan sak som att ha kunskap om dessa ämnen och hur de kan påverka deltagandet anses 
vara av vikt då detta kan leda till att idrottsföreningen får högre förståelse för den enskilde 
individen och dennes behov. Baserat på resultaten från uppsatsen har en slutsats dragits om 
att integrationen är en ständig process och inte någonting som är fast. Detta kan kopplas till 
att det inte bara räcker att individerna blir deltagare i en idrottsförening för att bli integrerade, 
utan att de ofta även måste fortsätta att vara deltagare i idrottsföreningen för att 
integrationsprocessen ska fortgå. Därför är det viktigt att idrottsföreningen inte enbart beaktar 
hur de ska göra för att individer från minoritetsgrupper ska kunna bli medlemmar i 
föreningen, utan också hur ska kunna vara det över en lång tid. En slutsats som framkommit, 
som kan vara viktig för att hålla individerna kvar inom idrotten en längre tid, är att nätverkets 
värderingar kan påverka barn och ungdomars deltagande. Det framgår av resultatet att skolan 
kan vara en faktor till ett bristande deltagande i idrott. Detta är något som även 
Riksidrottsförbundet (2010, s. 22) belyser som en viktig faktor till varför tjejer med utländsk 
bakgrund inte är delaktiga i lika stor utsträckning som barn och ungdomar tillhörande 
majoritetssamhället. Därför anser vi att idrottsföreningar med fördel bör ha en kontinuerlig 
kommunikation med föräldrar till barn och ungdomar tillhörande minoritetsgrupp för att 
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motivera och belysa om fördelarna med deltagande i idrott. Det är också av vikt att 
idrottsföreningar är medvetna om att delaktigheten för tjejer tillhörande minoritetsgrupp inte 
är lika självklar som för killar. Att nätverket har en annan syn på tjejers deltagande i idrott är 
en aspekt. En annan aspekt är tjejer tillhörande minoritetsgrupp kan tänkas önska delta i idrott 
med heltäckande kläder och hijab. Att idrottsföreningar är medvetna om detta och 
tillmötesgående är något som kan öka deltagandet för tjejer tillhörande minoritetsgrupp och 
därmed främja integrationen.  

6.1: Begränsningar och styrkor 
En begränsning i uppsatsen är att enbart fyra intervjuer har genomförts. Om kontakt till 
exempel hade tagits med en till idrottsförening och därigenom genererat i fler intervjuer med 
andra idrottsledare och spelare kan det tänkas att det hade kunnat lett till mer omfattande 
empiri. Ytterligare empiri skulle även kunna ha tillkommit om en till integrationskoordinator 
hade intervjuats. Detta hade lett till att empirin hade bestått av flera individers erfarenheter, 
upplevelser och åsikter, vilket hade kunna skapat en djupare förståelse för studieområdet 
samt att en intressant jämförelse mellan individerna hade kunnat uppstå. Dock kan det tänkas 
att de få intervjuerna vägs upp en aning då uppsatsen är baserad på en gedigen tidigare 
forskning. En medvetenhet finns kring uppsatsens urvalsmetod då denna inte har varit 
slumpmässig, vilket kan ses som en brist. 

6.2: Uppsatsens bidrag till socialt arbete 
Intervjuerna som har genomförts i uppsatsen har varit med idrottsutövare, idrottsledare samt 
med integrationskoordinator. Det kan tänkas att alla dessa kan belysa problemområdet på 
olika nivåer. Intervjun med spelarna kan tänkas bidra med ett individperspektiv på hur 
integration kan ske genom idrott för en enskild individ. Intervjun med idrottsledaren kan ge 
en annan synvinkel i form av hur integration genom idrott kan ses utifrån ett grupperspektiv, 
då ledaren har inblick i hur idrottsföreningen kan arbeta med detta. Slutligen kan intervjun 
med integrationskoordinatorn bidra med ett mer strukturellt perspektiv då han har inblick i 
hur det arbetas med detta på en samhällsnivå. Det kan tänkas att alla tre nivåerna är viktiga att 
ta i beaktande, då förändring inte enbart kan ske på en av dessa nivåer. Sjöberg och Turunen 
(2018, s. 22) belyser just vikten av att socialt arbete inte enbart sker på en individ- och 
gruppnivå, för att bemöta samhällsproblem måste den tredje nivån också involveras. 
Författarna (2018, s. 22) belyser också vikten av samverkan för att bemöta samhällsproblem. 
För att integrationen ska kunna främjas krävs alltså ett samhällsarbete och en samverkan på 
både individ-, grupp-, och samhällsnivå. Uppsatsen visar att idrottsföreningar kan spela en 
viktig roll när det kommer till att främja integrationen. Uppsatsen synliggör också att 
idrottsföreningar är beroende av hjälp och stöttning från inte bara privatpersoner, utan också 
från samhällsorgan som till exempel kan bidra med en ekonomisk stöttning. Det kan tänkas 
att kunskapen om att ett samhällsarbete sker bäst genom en samverkan mellan olika nivåer 
kan appliceras på andra områden inom socialt arbete.  
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6.3: Vidare forskning 

Nedan diskuteras den befintliga forskningen som finns inom det aktuella ämnesområdet samt 
så framförs rekommendationer för framtida forskning. 

6.3.1: Den befintliga forskningen 
På området finns det för närvarandet begränsat med forskning på svenska. Det finns mer 
internationell forskning, bland annat från Australien och England. Samtliga forskningsstudier 
som använts i denna studie kommer fram till att idrott är ett verktyg för integration. I flertalet 
studier benämns bristfälliga kunskaper i språket som en faktor som försvårar integrationen. 
Dock fattas det en bredare förståelse för vad språket betyder i integrationsprocessen och en 
djupare analys av språkets betydelse skulle behövas för att förstå hur stor inverkan språket 
har i relationen mellan individer. I de tidigare forsknings-studierna poängteras det tydligt att 
tjejer inte har lika hög närvaro i idrottssammanhang som killar har. Dock så verkar det fattas 
en vidare förklaring för hur detta skulle kunna förändras. Studierna belyser problemet, men 
har ofta ingen direkt lösning på hur tjejerna ska bli mer delaktiga.  

6.3.2: Rekommendationer för framtida forskning 
Då forskning om idrott tenderar att i större utsträckning fokusera på killar istället för tjejer, 
skulle det kunna tänkas att det behövs mer framtida forskning som belyser tjejers perspektiv. 
Detta gäller i synnerhet tjejer från minoritetsgrupp. Det skulle även behövas mer nationell 
forskning, då den svenska forskningen på området är bristfällig. Då vi i denna studie har 
kommit fram till att kultur, ekonomi, språk, kön och värderingar är viktiga aspekter att beakta 
för att integration ska fungera, är en rekommendation för framtida forskning att utforska 
dessa teman vidare. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide ledare 
Inledande frågor 

● Kan du berätta lite om idrottsföreningen. 
○ Hur startade föreningen? Vad var syftet? Vilka är med i er förening? Kön, 

etnicitet, ålder. 
● Har idrottsföreningen något ledord eller någon typ av vision om hur föreningen ska 

fungera?  
● Vad är din roll i idrottsföreningen? 

Kultur 
● Anpassar ni någonting i idrottsföreningen efter olika religiösa riktlinjer? 

○ om ja, kan du berätta hur ni anpassar er? 
● Vad tror du att det finns för fördelar och nackdelar med att ha en idrottsförening med 

blandade etniciteter och religioner? 
● Vad tror du att det finns för fördelar och nackdelar med att ha en idrottsförening där 

alla har samma etnicitet och religion? 
● Har du kunnat se något exempel på kulturkrock i föreningen? 

Värderingar 
● Vad tror du är det viktigaste för ungdomarna som är aktiva i idrotten här? 

○ ex. att vinna, att ha kul, att träffa nya kompisar, att träna. 
○ Vad tror du är viktigast för ungdomarna att uppnå? 

● Börjar många i föreningen för att de har vänner här eller börjar många utan att känna 
någon till en början? 

Nätverk 
● Upplever du att nätverkets attityd till idrott påverkar ungdomarnas delaktighet i 

idrott?  
● Upplever du att det är viktigt för ungdomarna att ha ett fungerande nätverk när det 

kommer till att delta i idrotten? 
● Upplever du att ekonomi påverkar ungdomars deltagande i idrott? 

○ om ja, på vilket sätt? Har du något exempel? 
Språk  

● Finns det ungdomar i föreningen som inte pratar samma språk som de andra? 
○ om ja, hur påverkar det deras delaktighet? 
○  

Idrottsföreningen 
● Hur kommer ungdomar i kontakt med föreningen? 
● Upplever du att det är många ungdomar som är delaktiga en längre tid i idrotten eller 

är det många som lägger av?  
○ Isåfall varför tror du att det är så?  
○ Vad skulle idrottsföreningen kunna göra för att förhindra att ungdomar lägger 

av? 
● Vad tycker du är svårt med att driva en sådan här förening?  

○ Någonting vi skulle kunna ha med i vår studie? 
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● Finns det någonting som du anser att man ofta missar när man arbetar med 
integrationsarbete? 

Avslutande frågor 
● Utifrån sett beskrivs området där föreningen verkar som utsatt. Är detta något du som 

verksam behöver förhålla dig till? Om ja kan du beskriva hur detta kommer till 
uttryck? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide spelare 
 

● Hur länge har du varit medlem i idrottsföreningen? 
● Hur kommer det sig att du är med i just denna förening? 
● Var det du som kontaktade föreningen? 
● Hur fick du information om föreningen? 
● Hur upplever du att du blev mottagen av föreningen och av de i laget? 
● Vad är viktigast för dig i idrotten här? 

○ ex. att vinna, att ha kul, att träffa nya kompisar, att komma i form/ för träning 
● Var det någonting som underlättade när du skulle börja idrotta? 

○ Fanns det något hinder? 
● Märker du att föreningen prioriterar att kunna inkludera så många som möjligt? 

○ I så fall på vilket sätt? 
○ Vad finns det mer som de skulle kunna göra? 

● Vad är det bästa och vad är det sämsta med att vara med i en idrottsförening? 
● Tror du att integrationsprocessen fungerar bättre i lagidrott än i individuell idrott eller 

tvärtom? Varför? 
● Upplever du att det uppstår kulturkrockar? (vid idrottsförening med blandade 

etniciteter) 
● Skulle du rekommendera någon annan att vara med i den här föreningen? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide integrationskoordinator 
 
Inledande frågor  

● Kan du berätta om din roll som integrationskoordinator och vad det innebär?  
 

Kultur 
● Vad anser du om att idrottsföreningar består av blandade etniciteter kontra består av 

enbart samma etnicitet? Kan du se att det finns för- och nackdelar? 
● Tror du det är viktigt att att idrottsledare har kunskaper om olika kulturer? 

 
Nätverk 

● Hur viktigt tror du att det är med nätverket för ungdomar som är aktiva i idrott? 
● Hur ska föreningar arbeta för att inkludera de ungdomar som inte har ett stöttande 

nätverk? 
● Hur tror du nätverkets attityder påverkar ungdomars delaktighet i idrotten? 

 
Språk 

● Hur tror du att språk påverkar integrationsarbetet i idrottsföreningar? 
● Vad har du för erfarenheter kring språkets betydelse i idrott? 

 
Idrottsföreningens arbete 

● Vad tror du att idrottsföreningar måste göra för att nå ut till ungdomar för att få dem 
att börja med idrott? 

● Har du upplevt att det är svårt för idrottsföreningar att få ungdomar att stanna kvar i 
idrotten? 

● Vad tror du idrottsföreningar kan göra för att få ungdomar att stanna kvar i idrotten? 
● Hur tror du den ekonomiska aspekten påverkar integrationsarbetet i idrottsföreningar? 

 
Avslutande frågor 

● Är det något du tycker föreningar som är verksamma i utsatta områden behöver 
förhålla dig till? Om ja kan du beskriva hur detta kommer till uttryck? 
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Bilaga 4 - Informationsbrev 

 
  
Hej! 
  
Till dig som arbetar med integration eller idrott. 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie i C-uppsats inom 
ramen för socialt arbete. 
  
Integration är ett ämne som har kommit att bli ytterst 
aktuellt de senaste åren. Forskning visar på att integrationen kan främjas 
genom deltagande inom idrott. Därför vill vi i vår studie undersöka hur 
idrottsföreningar arbetar för att integrera barn eller ungdomar in i samhället 
samt att undersöka hur idrottsföreningar arbetar för att barnen eller 
ungdomarna ska vilja fortsätta att vara aktiva inom idrotten. Vår önskan med 
uppsatsen är att den ska kunna fungera som ett hjälpmedel för idrottsföreningar 
som arbetar med integration. Därför vill vi undersöka både framgångsfaktorer 
och det som ansetts vara bristfälligt i integrationsarbetet i 
idrottsföreningar. 
  
Behandling av personuppgifter 
Medverkandet i uppsatsen är helt frivilligt och du kan när 
som helst avbryta. Din medverkan i uppsatsen kommer hållas anonym och 
uppgifterna du lämnar till oss kommer att behandlas konfidentiellt och enbart 
användas till denna studie. Ditt samtycke kommer inhämtas innan intervjun. 
  
Under intervjun vill vi gärna spela in samtalet. Detta för 
att underlätta för oss när vi arbetar med materialet. Ljudfilen kommer då inte 
vara tillgänglig för någon för uppsatsen utomstående person. Planerad tid för 
intervjun är 45-60 minuter. 
  
Vi som genomför uppsatsen är Sara Arola och Sofia Strömer och 
är studenter på socionomprogrammet termin 6, Örebro universitet. 
Vid eventuella frågor, tveka inte att höra av dig till oss. 
  
Örebro 2018-11-30 
 
 
 

  
Studerande: Handledare:  
Sofia Strömer Universitetslektor  
Sara Arola Daniel Lindberg 
072-0144666               073-0298635  
s_stromer@hotmail.com                         daniel.lindberg@mdh.se 
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Bilaga 5 - Samtyckesblankett 
 
 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i 
intervjustudie. 
  
Jag har informerats om uppsatsens syfte, om hur informationen 
samlas in, bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt 
deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i 
uppsatsen utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 
intervjustudie som handlar om integration genom idrott. 
 
  

Ort/datum/år  _____________________________________ 
 
  

Namnunderskrift  _____________________________________ 
  
Namnförtydligande  _____________________________________ 
  

 

Författare 1 namnunderskrift_____________________________________ 
  
Namnförtydligande  _____________________________________ 
 

 

Författare 2 namnunderskrift_____________________________________ 

Namnförtydligande               _____________________________________ 
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