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Sammanfattning 

 

Migrationen till Sverige ökar ständigt och landet är mångnationellt med individer från olika 

nationer som lever sida vid sida. Integration är ett begrepp som ofta diskuteras och det finns 

många sätt att se på begreppet. Ett vanligt uttryck är att ”idrott förenar människor”. Detta är 

något som är aktuellt i Sverige nu med ett flertal integrationsprojekt involverande idrott som 

startas runtom i landet utöver de språkintroduktionsprogram som finns för nyanlända 

invandrarungdomar i högstadie/gymnasieåldern där de får chansen att bland annat idrotta på 

skoltid. 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur ledare för integrationsprojekt med idrott som 

gemensam nämnare ser på idrotten som en väg för invandrarungdomar att integreras in i 

samhället samt socialiseras i olika grupper. 

För att ta reda på detta genomfördes en kvalitativ studie bestående av samtalsintervjuer med 

sex ledare för olika integrationsprojekt, inklusive idrottslärare för språkintroduktionsprogram. Vi 

utgick ifrån en fenomenografisk ansats vilket innebär att det är respondenternas upplevelser samt 

variation av fenomenen inom ämnet som vi eftersträvar. 

I studien kommer vi fram till att respondenterna upplever att idrott är en fördelaktig arena för 

integration samt socialisation bland invandrarungdomar men att det finns ett flertal faktorer som 

gör att ledares arbete försvåras, bland annat handlar det om att idrottsrörelsen måste arbeta mer 

aktivt för att locka invandrarungdomar till idrottsrörelsen, upplever respondenterna.  

 

 

 

 
Nyckelord: Integration, socialisation, idrott, fenomenografi, ledarperspektiv, upplevelser, 
  



 

 3 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 7 

2 Invandrarbegreppet ............................................................................................................................. 8 

3 Bakgrund ............................................................................................................................................... 9 

3.1 Migration och kultur .................................................................................................................... 9 

3.2 Integration ................................................................................................................................... 10 

3.2.1 Integrationsbegreppet ........................................................................................................ 10 

3.2.2 Idrott och Integration ........................................................................................................ 11 

3.3 Socialisation................................................................................................................................. 13 

4 Tidigare forskning .............................................................................................................................. 15 

4.1 Idrott som integrationsarena .................................................................................................... 15 

4.2 Motverkande faktorer mot idrott som integrationsarena ..................................................... 16 

4.3 Socialisation................................................................................................................................. 17 

4.3.1 Sociala arenor och deras samspel ..................................................................................... 18 

5 Teoretisk utgångspunkt ..................................................................................................................... 20 

5.1 Centrala begrepp ........................................................................................................................ 20 

5.2 Fenomenografisk ansats ............................................................................................................ 20 

6 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................. 22 

6.1 Syfte .............................................................................................................................................. 22 

6.2 Frågeställningar ........................................................................................................................... 22 

7 Material och Metod ........................................................................................................................... 23 

7.1 Material ........................................................................................................................................ 23 

7.2 Metod ........................................................................................................................................... 23 

7.2.1 Urval ..................................................................................................................................... 24 

7.2.2 Genomförande .................................................................................................................... 25 

7.2.3 Etiska aspekter .................................................................................................................... 25 

7.2.4 Databearbetning och analysmetod ................................................................................... 25 

7.2.5 Reflektion över metod ....................................................................................................... 26 

8 Resultat och Analys ........................................................................................................................... 27 



 

 4 

8.1 Integration för respondenterna ................................................................................................ 27 

8.1.1 Likvärdighet ......................................................................................................................... 27 

8.1.2 Tillgänglighet ....................................................................................................................... 27 

8.1.3 Motverka utanförskap ........................................................................................................ 28 

8.1.4 Beblandning......................................................................................................................... 28 

8.2 Ledares arbete för integration .................................................................................................. 28 

8.2.1 Starkt ledarskap ................................................................................................................... 28 

8.2.2 Trygg miljö .......................................................................................................................... 29 

8.2.3 Trivsel före krav .................................................................................................................. 29 

8.2.4 Lekfullhet före resultat ...................................................................................................... 29 

8.2.5 Utnyttjande av projektet för integration i samhället ...................................................... 30 

8.3 Idrott som integrationsarena .................................................................................................... 30 

8.3.1 Möte på lika villkor ............................................................................................................. 31 

8.3.2 Knyta nya bekantskaper .................................................................................................... 31 

8.3.3 Lärotillfälle genom idrotten .............................................................................................. 32 

8.3.4 Idrotten som karriärväg ..................................................................................................... 32 

8.4 Respondenternas definition av socialisation .......................................................................... 33 

8.4.1 Socialisationsbegreppet beskrivs med hjälp av integrationsbegreppet ....................... 33 

8.4.2 Förhållningssätt till rådande kultur .................................................................................. 33 

8.4.3 Socialisationens fostrandeuppdrag ................................................................................... 34 

8.5 Bygga sociala relationer i idrottssammanhang ....................................................................... 35 

8.5.1 Ledarens intentioner i undervisningen ............................................................................ 35 

8.5.2 Att konstruera en socialt främjande idrottsmiljö ........................................................... 36 

8.6 Idrottsarenan som socialisationsmiljö ..................................................................................... 36 

8.6.1 Deltagande på egna villkor ................................................................................................ 36 

8.6.2 Gemensam utgångspunkt .................................................................................................. 37 

8.7 Motverkande av utanförskap .................................................................................................... 38 

8.7.1 Identifiering av utanförskap .............................................................................................. 38 

8.7.2 Individorienterat arbete ..................................................................................................... 38 

8.7.3 Arbetsmetoder orienterade mot kamratansvar .............................................................. 39 



 

 5 

8. 8 Motverkande faktorer ............................................................................................................... 39 

8.8.1 Olika behov och förutsättningar ...................................................................................... 39 

8.8.2 Religion/kultur ................................................................................................................... 40 

8.8.3 Utanförskap kräver engagemang från idrottsrörelsen ................................................... 40 

8.8.4 Genus och diskriminering ................................................................................................. 41 

8.8.5 Ekonomiska resurser ......................................................................................................... 42 

8.8.6 Utelämnande miljö ............................................................................................................. 42 

8.8.7 Dålig utbildning hos ledare ............................................................................................... 42 

8.8.8 Betygskriterier ..................................................................................................................... 43 

9 Diskussion........................................................................................................................................... 44 

9.1 Konflikten mellan begreppen integration och socialisation ................................................ 44 

9.1.1 Respondenternas upplevelser kopplat till teoretiska definitioner ................................ 44 

9.1.2 Varför båda begreppen i studien? .................................................................................... 45 

9.2 Ledarnas arbete med integration respektive socialisation .................................................... 46 

9.2.1 Idrottssituationens fördelar ............................................................................................... 46 

9.2.2 Ledarens roll ........................................................................................................................ 47 

9.2.3 Mötet med majoritetskulturen .......................................................................................... 47 

9.3 Motverkande faktorer ................................................................................................................ 48 

9.3.1 Svårt att nå den formella idrottsarenan ........................................................................... 48 

9.3.2 Problem i den formella idrottsarenan .............................................................................. 49 

9.4 Metoddiskussion ........................................................................................................................ 49 

9.4.1 Urval och utfall ................................................................................................................... 49 

9.4.2 Validitet och reliabilitet ...................................................................................................... 50 

9.5 Vidare forskning .................................................................................................................... 51 

10 Konklusion ....................................................................................................................................... 52 

Referenslista ........................................................................................................................................... 53 

Internetreferenser ............................................................................................................................. 54 

Bilaga ....................................................................................................................................................... 55 

Intervjuguide ..................................................................................................................................... 55 

Huvudtema 1: Bakgrund ............................................................................................................. 55 



 

 6 

Huvudtema 2: Fysisk aktivitet .................................................................................................... 55 

Huvudtema 3: Integration .......................................................................................................... 56 

Huvudtema 4:  Socialisationsprocesser ..................................................................................... 56 

 

 



 

 7 

1 Inledning 

Integrationsfrågan är ständigt aktuell, inte minst med tanke på det nuvarande världsläget med 

pågående stridigheter i exempelvis Syrien. Följderna av oroligheterna blir flyktingströmmar, 

människor som tas emot av Sverige med flera. När dessa individer sedan ska bli en del av det nya 

samhället kallas processen för integration. Hur integration går till finns det många teorier kring, 

säkert lika många teorier som sätt att integreras.  

Att idrott förenar människor oavsett etnicitet är en vanlig uppfattning och något vi tror på. 

Faktum är att det var fler deltagande nationer i Friidrotts-VM i Peking år 2015 (www.iaaf.org) än 

medlemsländer i FN (www.fn.se) vid samma tidpunkt. Det ger en bild över hur idrotten kan ses 

som en plats för möten mellan människor från olika etniciteter och kulturgränser. 

Idrott är något som lockar människor från olika platser, kulturer och etniciteter. Det står klart 

att Sveriges riksidrottsförening tror på idrotten som en arena för kulturer att mötas, att 

socialiseras och därmed integreras. Under senare tid har ett flertal idrottsliga integrationsprojekt 

fått medial uppmärksamhet, från nationella bioföreställningar till regionala nyhetssändningar.  

Initialt inspirerades vi till detta arbete från den aktuella filmen Filip & Fredrik presenterar: Trevligt 

folk från år 2015, som handlar om ett integrationsprojekt i Borlänge där ett bandylag för somalier 

startas. Detta eftersom det fanns många somalier i Borlänge som hamnat utanför i samhället. 

Även att majoritetsbefolkningen bland Borlängeborna hade en negativ bild om somalierna ansågs 

som ett problem, då det bidrog till segregation och utanförskap för minoritestartsgruppen med 

ursprung från Somalia. Via det här bandylaget, och dess resa, var tanken att Borlängeborna och 

somalierna skulle komma närmre varandra i samhället genom att de via idrotten skulle ha 

någonting att prata om som de då hade gemensamt. Projektet får i efterhand anses vara lyckat, 

inte endast för gruppen somalier i Borlänge utan även för resten av Sverige. Projektets 

genomslagskraft var enorm, det har gett utrymme åt andra idrottsliga integrationsprojekt att synas 

i media och det har även beslutats att samtliga åttondeklassare i Sverige ska se filmen i skolan.  

Uppsatsen utgår från begreppen integration och socialisation i samband med idrottsaktivitet. Vi 

har i detta arbete avgränsat oss till att endast fokusera på ungdomar i 13–20-årsåldern. 

Fenomenen kommer utforskas utifrån ledares perspektiv, ledarnas upplevelser och erfarenheter 

enligt deras beskrivningar av fenomenen kommer utforskas. Vi vill ta reda på hur ledarna anser 

sig kunna bidra till integration av ungdomar i samhället och hur idrotten kan verka för 

socialisering mellan individer, även motverkande faktorer för idrott som en arena för integration. 

Arbetsfördelningen har varit enligt följande: Viktor Sandberg har i studien främst fokuserat på 

integrationsbegreppet och skrivit avsnitten 3.1-2, 4.1-2, 8.1-3 samt 8.8 medan Alexander Bladh 

behandlat socialisationsbegreppet i större utsträckning och producerat avsnitten 3.3, 4.3 samt 8.4-

7. Utöver den uppdelningen av begreppen skrev Viktor avsnitt 5 och Alexander avsnitt 2 samt 7. 

Övriga delar av arbetet har utarbetats tillsammans.  
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2 Invandrarbegreppet 

Detta avsnitt har vi valt att inkludera i arbetet för att belysa för läsare hur begreppet invandrare 

används i studien. 

Vi, som författare, är väl medvetna om problematiken att skriva om invandrare som en 

homogen grupp, men då arbetet ämnar sig åt integration och socialisationsprocesser ur ledares 

perspektiv är det inte deltagaren som är i fokus. De personer som i arbetet benämns som 

invandrare är den kategori av invandrare som har migrationserfarenhet, med andra ord individer 

som inte är födda i Sverige. Inom denna gruppen infinner sig en diversitet på samma sätt som i 

majoritetsgruppen. Variationer som klass, sexualitet, kön, ålder, religion och livsstil infinner sig i 

denna grupp, på samma vis som i majoritetsgruppen (Fundberg, 2003, sid. 20). Författarna vill 

poängtera att invandrare endast är en kategorisering för att förenkla arbetet och detta betyder inte 

att personerna i kategorin har något mer gemensamt än just migrationserfarenheten. 

Eleverna och deltagarna i de olika projekten har varierad bakgrund och har spenderat olika 

lång tid i Sverige. De personer som deltar  i språkintroduktionsprogram (SPRINT) definieras som 

nyanlända elever enligt Bunars (2015) definition, barn och ungdomar som invandrat till Sverige 

oavsett skälet till detta. ”De saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, oavsett 

skolbakgrund i övrigt, och kommer till skolan strax före skolstarten eller under sin skoltid” 

(Bunar, 2015, sid. 3). Detta avseende är det enda avseende vi kan betrakta denna grupp som 

homogen i och vi som författare vill understryka att gruppen i andra avseenden är heterogen på 

samma sätt som majoritetsbefolkningen. Det är även just på grund av de bristfälliga kunskaperna 

i svenska språket som gruppen deltar i SPRINT-programmet för att introduceras till svenska 

skolsystemet.  
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3 Bakgrund 

Det kommande avsnittet behandlar bakgrunden till vårt arbete genom en kort introduktion om 

det rådande migrationsläget i Sverige och vad begreppet kultur står för, samt vikten av det i 

avsnitt 3.1. Därefter definieras viktiga begrepp som vi rör oss med under uppsatsens gång, 

nämligen integration och socialisation i 3.2 respektive 3.3. Detta för att läsaren ska få en tydlig 

bild över hur forskare och författare ser på dessa begrepp och dess innebörd innan våra 

respondenters upplevelser av samma begrepp träder fram under resultat- och analysavsnittet (se 

avsnitt 8).  I diskussionsavsnittet kommer vi sedan dra paralleller mellan våra respondenters 

upplevelser och studiens teoretiska grund, även jämförelser mellan respondentes beskrivningar 

kommer genomföras. I avsnitt 3.2.2, presenteras även ett delavsnitt som handlar om idrott och 

integration, detta för att ge bakgrund över varför just idrotten kan fungera som en 

integrationsarena.  

3.1 Migration och kultur 

Invandring till Europa och Sverige är något som kanske mer än någonsin uppmärksammas i 

dagens media- och samhällsdebatt. Folk flyr från krig, terrorgrupper, klimatpåverkan, svält och 

ekonomiska kriser, de söker sig mot mer stabila samhällen för en nystart. De senaste 20 åren har 

antalet asylsökande ökat från ca 12 000 år 1984 till ca 81 000 år 2014 i Sverige 

(www.migrationsverket.se).   

Sverige är ett mångnationellt land i den mån att människor från många olika länder lever sida 

vid sida inom landets gränser. Det är viktigt att skilja mellan mångnationalitet och 

mångkulturalitet i ett land för annars skulle alla länder kunna kallas mångkulturella. Begreppet 

kultur är något som används flitigt och det beror förmodligen på att det är något som omfattar så 

mycket. Mångkulturalitet kan förutom olika ursprung även innefatta kön, klass, sexuell läggning, 

politisk ideologi och handikapp. Via den synen på kultur är det svenska samhället definitivt 

mångkulturellt och det kommer ständigt ske förändringar i samhällskulturen i Sverige (Eklund, 

sid. 86).  

Kultur är något som kan innefatta traditioner, språk, religion samt sociala aktiviteter. Men det 

kan lika väl stå för människors livserfarenheter och kunskaper om omvärlden. När man flyttar 

från ett land till ett annat går man från en situation där man känner igen sig i kulturen tillsammans 

med övriga medborgare i landet till något nytt och främmande (Salimi, 1997, sid. 88).  

Det är i tidig ålder som man får sin kulturella identitet och den som sedermera känns mest 

naturlig. Det är väsentligt för människan att vara en del av en kultur då det skapar ett lugn och en 

fridfull tillvaro för individer (Brändefors, 1990, sid. 16).   

http://www.migrationsverket.se/
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Det finns ett vanligt förekommande påstående som säger att varje land har en kultur men det 

är en sanning med modifikation då det inom länder givetvis finns människor som inte tycker, 

tänker eller uppför sig likadant. Däremot vore det närmre sanningen att påstå att varje land har en 

kultur med flera underkulturer då olika grupper av människor kan ha flera kulturer fast de bor 

och lever sida vid sida i samma land (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003, sid. 13). 

3.2 Integration 

Integration är ett svårdefinierat begrepp då det har många innebörder och förklaringar. Då vi i 

detta arbete utgår ifrån en fenomenografisk ansats är det våra respondenters definition och 

upplevelser av vad integration är för dem som är det som är mest relevant ur forskningssynpunkt. 

Men trots det vill vi i kommande delavsnitt ge en bild över hur integration tolkas och definieras 

vetenskapligt av diverse författare och forskare. Detta för att kunna jämföra hur respondenternas 

uppfattning om begreppet överensstämmer med de vetenskapliga förklaringarna. 

3.2.1 Integrationsbegreppet 

Begreppet integration kan i vissa fall beskrivas som ett slags lärande men vilka är det egentligen 

som i sådana fall ska läras vad och hur ska det gå till (Lagergren & Fundberg, 2010, sid. 44)? 

Ur ett historiskt perspektiv när det gäller integration i Sverige hänvisar Popoola (2002, sid. 17) 

till två skilda teoretiska utgångspunkter där den ena teorin kallas för assimilationsmodellen och 

härstammar från 60-talets USA medan den andra modellen hämtats från 80–90-talets Sverige och 

kallas för integrationsmodellen. Assimilationsmodellen innebär att invandrare förväntas anpassa 

sig helt och hållet till det land eller den kultur de kommer till och samtidigt släppa tanken på sitt 

ursprung vad gäller saker som språk, religion och andra värderingsfrågor. Genom denna modell 

är tanken att alla eventuella skillnader mellan individer i ett samhälle raderas och att människor 

från olika kulturer och bakgrunder förs samman som en enad helhet. 

Den andra modellen, integrationsmodellen, definierar integration som ”ett tillstånd då 

invandrade uppnår delvis eller fullständig jämlikhet med infödda individer rörande deltagande i 

olika typer av sociala relationer som arbetsliv, boendeförhållande och politik” (ibid. sid. 18).  

Här ses integration som en social process mellan invandrargruppen och den inhemska 

majoritetsbefolkningen till skillnad mot assimilationsmodellen där minoritetsgruppen inte har 

något val utan mer eller mindre tvingas anpassa sig efter majoriteten (ibid. sid. 20). 

Integration bör ses ur flera perspektiv, som till exempel: jämlikhet, rättvisa, blandning av 

människor från olika delar av världen, interaktion, inkludering och delaktighet. Ytterligare ett 

perspektiv är det funktionella integrationsperspektivet som innebär att minoritetsgruppen med så 

liten ansträngning som möjligt ska möta majoritetens krav för att på så vis samtidigt kunna 

fortsätta att leva likt de gjorde tidigare. Den funktionella integrationen bygger på ömsesidighet 

mellan minoriteten och majoriteten där båda parterna anpassar sig till varandra, vilket sker via en 

social process (ibid. sid.13).   
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Integration är en process bestående av tre nyckelord för att denna process ska vara gångbar 

och effektiv. Det första ordet och således första steget i integrationsprocessen är delaktighet. 

Utan delaktighet finns det ingen möjlighet att nå den andra fasen som beskrivs genom ordet 

interaktion. Interaktion mellan människor bidrar i sin tur till att nå det sista steget där 

integrationen är uppnådd. Ett sätt att uppnå dessa steg i integrationsprocessen är att engagera sig 

i exempelvis föreningslivet och via idrotten interagera med andra människor. Genom denna 

interaktion skapas relationer till nya människor och det bidrar till en förståelse för varandra, men 

också för aktiviteten och även för samhället i stort. Föreningslivet kan alltså, enligt författarna, 

genom utvecklande av sociala färdigheter hos individer hjälpa till att integrera människor in i ett 

samhälle (Christensen & Christensen, 2006, sid. 26) 

Integration handlar om en process som innebär att olika individer, med hjälp av diverse 

åtgärder, i ett land bildar en förenad enhet. Problemet som författarna ser det är dock att det är 

minoriteten, det vill säga invandrargruppen, som allt som oftast får anpassa sig efter majoritetens 

krav i alltför stor utsträckning. Detta kan till exempel innefatta att individen från minoriteten 

diskrimineras om de inte följer majoritetens klädsel eller andra ritualer och därmed tvingas frångå 

sin egen kulturella identitet. Det här leder till att integrationsprocessen försvåras (Lagergren & 

Fundberg, 2010, sid. 45).  

Integration behöver dock inte nödvändigtvis ses som en ren invandrarfråga utan begreppet är 

även en fråga om rättvisa, som redan nämnts ovan som ett perspektiv av integration. Det ter sig 

dock naturligt att integrationsarbete förknippas med invandrargrupper eftersom dessa individer 

kommer från en annan kultur med ett annat sätt att leva i ett samhälle och därmed behöver de 

assistans av den dominerande inhemska befolkningen för att lyckas bli en del av det nya 

samhället. Integration handlar i grund och botten om att alla ska ha samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter i ett samhälle oavsett etnicitet eller kulturell bakgrund (Popoola, 

2002, sid. 31). 

Det är viktigt med skapande av relationer mellan individer i ett heterogent socialt nätverk för 

att integrationen ska fungera på ett optimalt sätt. Integration i ett samhälle kan inte sägas vara 

komplett förrän den sker såväl mellan den inhemska majoritetsbefolkningen och 

invandrargruppen som mellan olika invandrargrupper. Det är först då man kan säga att man har 

uppnått integration på ett idealt vis, enligt författarna Forssell & Ingemarsson (2008, sid. 13).  

3.2.2 Idrott och Integration 

“Idrotten är idag en av de viktigaste sociala miljöer där första- och andragenerations invandrar- 

och flyktingbarn umgås med ’helsvenska’ barn och ungdomar” (Peterson, 2000, sid. 141). 

Integrationsprocessen för invandrarungdomar sker inte bara i skolan utan även på andra 

plattformar, den mest relevanta för detta arbete är föreningsidrotten. För när det gäller idrott kan 

integration, utöver att låta individer få vara delaktiga och ha möjlighet att påverka sina liv, även 

ses som en mötesplats där invandrare och svenskar tillsammans utövar en aktivitet på lika villkor. 
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Via denna mötesplats kan nya mötesplatser bildas i samhället vilket i sin tur kan leda till att 

invandrare finner en väg in i samhället (Peterson, 2000, sid. 142). 

Vidare menar Peterson (ibid.), som har skrivit rapporten Idrotten som integrationsarena, att 

idrottsverksamhetens målsättning i Sverige innebär att idrott ska vara något som alla ska kunna 

utöva oavsett klass, kön, etnicitet, kultur, språk eller religion. Med andra ord ska det vara en arena 

där alla har möjlighet att vara med. 

Det är viktigt att tänka på att idrottsverksamheten dels är en del av samhället men samtidigt 

lever sitt eget liv. För idrottens regler och normer påverkas av samhällets dito och skiftar därmed 

karaktär med tiden. Samtidigt är idrott något som står på egna ben utanför samhället på det sättet 

att en individ kan vara bäst i sin idrott men likväl ha väldigt svårt för skolan (ibid. sid. 143).   

Idrotten ger många ungdomar möjlighet att skapa sig en identitet samtidigt som en del av alla 

ungdomar som utövar någon form av idrott även väljer att satsa på en karriär inom 

idrottsvärlden. Här kan ungdomar påverkas genom idrotten och allt runtomkring densamma men 

ungdomarna har även chansen att vara med och påverka sitt eget liv beroende på vad de gör med 

idrotten (ibid. sid. 149). Invandrarungdomar, vars föräldrar är arbetslösa och/eller är lågutbildade, 

ser ofta idrotten som en väg att lyckas likväl som att de skulle lyckas göra karriär tack vare skolan 

och utbildning. Detta trots att det är en liten andel som når ända fram och blir professionella 

idrottsutövare (ibid. sid. 156). 

Idrotten kan ses som en tacksam miljö för ungdomars integration in i samhället ur den 

aspekten att det oftast inom idrottsvärlden finns en tydligt organiserad verksamhet med klara mål 

där individer per omgående blir bekräftade och dessutom är språket mer universellt än i skolan. 

En annan fördel inom idrottsvärlden är att ungdomarna bedöms utifrån vad de presterar i 

idrotten och inte utifrån vilken bakgrund de har. Idrotten kan även i vissa fall ha en fostrande 

effekt då det ställs andra krav på ungdomarnas beteende om de vill vara en del av idrottsrörelsen 

eftersom de riskerar att inte få vara med eller uteslutas vid dåligt uppförande. Detta beror på att 

föreningsidrotten är frivillig medan skolan är obligatorisk och därmed inte har samma möjligheter 

att ställa dessa typ av krav (ibid. sid. 156). 

När det gäller föräldrar till invandrarungdomar ser många ofta idrotten i Sverige som något 

positivt och något som flera önskar att deras barn ska vara en del av samtidigt som de är mer 

tveksamma till skolans roll i samhället. Det beror dels på att skolsystemet i Sverige ofta skiljer sig 

väsentligt mot det dessa föräldrar känner igen sig i och dels på att idrottsrörelsen många gånger 

ses som viktigare, och framförallt mer greppbart, än skolan för att deras ungdomar ska lyckas i 

det svenska samhället (ibid. sid. 157). 

Idrottsrörelsen i Sverige eftersträvar att vara en god förebild för invandrarungdomar så att de 

ska kunna integreras i samhället, enligt Fundberg (2003, sid. 21). Peterson (2000, sid. 141) tar en 

av Sveriges första andragenerationsinvandrare som lyckades bli fotbollsproffs, Yksel 

Osmanovski, som exempel. Han var och verkade som ett föredöme för många 

invandrarungdomar genom att dels givetvis vara duktig på sin idrott men kanske framförallt för 
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hans goda uppförande såväl på planen som vid sidan om densamma. Svensk media framställde 

Osmanovski på ett sådant sätt att han blev populär bland det svenska folket och detta var en väg 

för honom att integreras in i det svenska samhället, indirekt via idrottsrörelsen. Genom medias 

bild av honom som både duktig fotbollsspelare och även skötsam som person blev han ett 

utmärkt exempel på hur Sverige kunde dra nytta av sin invandring ur flera aspekter. 

3.3 Socialisation 

Ett samhälle eller en kultur kan inte bestå utan att dess grund förmedlas eller reproduceras till nya 

generationer. Hur förmedlingen av detta sker varierar, det är delvis systematiskt och målinriktat 

som i skolan eller det vi kallar barnuppfostran. Individen påverkas här av sin närmiljö för att 

anpassa individerna till ett önskvärt, förbestämt beteende under kontrollerade former (Nilsson, 

1998, sid. 88).   

Interaktioner med närmiljön, objekt och personer där rådande normer och värderingar 

förmedlas sker mer mindre strukturerat, även kallat osystematiskt. Interaktioner mellan individen 

och närmiljön är något som sker dagligen och tar olika form (Wagnsson, 2009, sid. 20).  

Det är dessa, dels systematiska, dels osystematiska processer som i detta arbete betraktas som 

socialisation. Idrotten vill antas av Riksidrottsförbundet år 1995 och har sedan dess fungerat som 

en grund för policy och syfte för föreningsidrott i Sverige. Den uttrycker vad idrottsväsendet i 

landet gemensamt ska arbeta för och vilka värderingar, kunskaper och attityder som ska 

förmedlas via idrotten. Den uttrycker att deltagarna i idrottsrörelsen kan lära känna och acceptera 

olika kulturer för att motverka främlingsfientlighet. Återkommande tema för dokumentet är att 

ungas sociala utveckling ska främjas. 

Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten. Det 

ger idrottsledarna de näst efter familjen och skolan största möjligheterna att påverka och fostra 

ungdomarna och härigenom bidra till en positiv samhällsutveckling (Idrotten vill, 2009, sid. 37). 

Idrotten uppges alltså ha ett fostrandeuppdrag att påverka unga i en riktning mot vad som 

anses vara en positiv samhällsutveckling. Hur detta fostrande ska ske specificeras inte utan det 

blir ledarnas roll att förmedla den värdegrund som idrotten vilar på. 

Ledaruppdrag blir därmed ett stort antagande, med tanke på att idrottsrörelsen till stor del 

förlitar sig på ideellt arbete. Dessa ledare ska dock erbjudas möjligheter att 

utveckla sina kunskaper om psykisk, fysisk och social utveckling (Idrotten 

vill, 2009, sid. 23). 

Socialisationsprocesser med idrotten som arena är en del av vad det kommande avsnittet 

kommer behandla, hur sker processerna där individer påverkas och vad är utmärkande för dessa 

inom idrotten? Den sociala utvecklingen hos ungdomar i idrottsrörelsen är ett komplext område 

och teoretiska avgränsningar kommer ske inom vad som är rimligt för ett arbete av denna 

omfattning. 
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Socialisationseffekter i idrottssammanhang kommer i detta arbete definieras utifrån ett relativt 

öppet perspektiv och ger utrymme för andra definitioner att rymmas inom dess avgränsningar 

men framstår trots detta som greppbar. 

Individens utveckling av specifika strukturer i form av motiv, attributioner, attityder, 
normer, värderingar, tolkning- och handlingsvanor till följd av interaktionen mellan 
individen och miljömässiga förhållandena inom den organiserade idrottsmiljön över tid, 
som även tar sig uttryck i andra sociala sammanhang (Wagnsson, 2009, sid. 21). 

Exempel på idrottsmiljöer som beskrivs är enligt arbetet idrottsföreningar och skolors 

undervisning i ämnet idrott och hälsa. Idrotten kan förmedla normer, värderingar och liknande 

som manifesteras i individen, vilka personen sedan kan ta med sig till andra sociala sammanhang 

(skola, hem och samhälle). Det är genom denna process vi väljer att se idrottens möjlighet att 

påverka individens personlighetsutveckling. 

Idrotten anses vara en möjlig arena för personer att förvärva sig delar av kulturer som 

förmedlas i miljön, denna kultur kan sedan påverka personen i andra sociala sammanhang. Det är 

genom en sådan process vi anser socialisationsprocesser inom idrottsväsendet vara ett möjligt 

integrationsverktyg. Avseendet med arbetet är att redogöra för ledare och lärares upplevelser och 

tankar om idrottens socialisationsmöjligheter och huruvida detta kan leda till integration utifrån 

deras definition av begreppet. Upplevelserna och tankarna kring dessa komplexa begrepp 

kommer sedan analyseras och diskuteras med stöd av forskningsunderlag. 
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4 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om idrott som möjlig integrationsarena i 4.1, 

motverkande faktorer till att idrotten inte alltid lyckas nå ut till invandrarungdomar i 4.2 samt om 

socialisationsprocesser i allmänhet men i samband med idrott i synnerhet presenteras i 4.3.   

4.1 Idrott som integrationsarena 

I rapporten Visar idrotten vägen? (Fundberg, 2003, sid. 22), som är en presentation av etnologen 

Jesper Fundbergs kvalitativa studie om idrottens funktion som integrationsverktyg i samhället, 

står det följande att läsa:  

Idrotten har en potential för integration, vilket uppmärksammas allt oftare både inom och 
utanför idrottsrörelsen. Det tydligaste exemplen är att många olika grupper i samhället är 
med och idrottar och det är möjligt att lyckas oavsett bakgrund.  

Vidare står det i rapporten att ungdomar som söker sig till idrottsvärlden har en god chans att 

integreras eftersom den bidrar till sammanhållning, nya kontakter, föreningsfostran samtidigt som 

det stärker ungdomars självförtroende (ibid. sid. 22). 

Invandrarungdomar upplever ofta idrotten som en fristad där faktorer som bakgrund och 

härkomst hamnar i skymundan för hur de presterar i idrotten på individnivå (ibid. sid. 21).  

Idrotten kan ses ur flera perspektiv ur integrationssynpunkt, menar Fundberg (ibid. sid. 21) 

och kallar det ena perspektivet för mätare. Ur det perspektivet ses idrotten som en arena dit 

invandrarungdomar söker sig eftersom villkoren är mer gynnsamma än i övriga samhället och det 

bidrar till att idrotten kan ses som en relativt god integrationsarena.  

Det andra perspektivet som presenteras är att se idrotten som ett medel, vilket innebär att man 

som individ kan bli något och/eller åstadkomma något via idrotten. Det kan i praktiken 

exempelvis innebära att invandrarungdomar lyckas skapa sig en karriärväg via idrotten.  

Följande citat belyser idrott som integrationsarena på ett bra sätt, enligt Fundbergs studie 

(ibid. sid. 22):  

Idrotten är en god integrationsarena i den meningen att alla kan vinna matchen. Men det 
är också en begränsad integrationsarena. Möjligheterna att ta sig till matchen är olika samt 
att det är olika konsekvenser av en seger i matchen för olika grupper, för att tala med 
idrottstermer. 

Detta citat ger även en tydlig övergång till nästa delavsnitt som behandlar just 

invandrarungdomars olika förutsättningar att ta sig till den formella idrottsarenan.  
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4.2 Motverkande faktorer mot idrott som integrationsarena 

Det första, och kanske största, hindret handlar om att få invandrarungdomar att ta sig till 

idrottsrörelsen, utifrån den tidigare forskning som vi utgår ifrån i arbetet. I den vetenskapliga 

artikeln Idrott för alla – ur nyanlända barns perspektiv behandlas huruvida idrotten fungerar som en 

mötesplats för alla, vilket idrottsrörelsen har som ambition. Frågeställningarna som tas upp i 

studien är hur barn ser på idrott när de kommer till Sverige samt hur de tycker att idrotten i 

Sverige fungerar (Hertting och Karlefors, 2012, sid. 10).  

I studien framgår det att tidigare forskning i ämnet visar att idrottsrörelsen inte når ut till alla 

samhällsklasser i allmänhet och invandrarungdomar i synnerhet. Idrotten har inte lyckats 

attrahera ungdomar från andra kulturer i den utsträckning som önskas (ibid. sid. 10). 

Resultatet visar att de flesta invandrarungdomarna i studien beskriver att de ibland tittar på när 

andra barn/ungdomar idrottar och i vissa fall idrottar de med kompisar som de känner sedan 

tidigare på gården hemma eller dylikt. Det är alltså sällsynt att ungdomarna når ända fram till den 

formella arenan där de är med och idrottar på en organiserad nivå. Det finns ett flertal orsaker till 

att invandrarungdomar inte närmar sig den organiserade idrottsarenan, Hertting och Karlefors 

(ibid. sid. 13) presenterar tre centrala anledningar till detta i  resultatet från sin kvalitativa 

intervjustudie. 

Den första anledningen handlar om att flera ungdomar inte vet hur man gör för att söka sig till 

en organiserad förening, ofta på grund av språkliga brister i familjen. I studien är Kim från Kina 

ett exempel där han förklarar att han spelade både pingis och tennis i sitt hemland och gärna 

skulle fortsätta med det i Sverige på en organiserad nivå men att han själv inte vet hur han ska 

komma i kontakt med en förening och Kims pappa känner att han inte klarar av det svenska 

språket tillräckligt bra för att hjälpa sin son. Det andra skälet är att inte få en plats i laget trots att 

man försöker. Geoff berättar hur han vill ha en plats i fotbollslaget men blev nekad eftersom man 

ansåg att han behövde träna mer först. Den tredje anledningen är att ungdomarna från studien 

önskar att de hade någon som frågade om de ville följa med. Saga berättar hur hon hade nappat 

på ett erbjudande att spela basket om hon hade haft någon kompis som spelade i samma 

förening. Det finns med andra ord hinder på vägen till integration via idrotten som många barn 

fastnar i, trots en tydlig önskan att nå ända fram till den formella idrottsarenan (ibid. sid. 12-13). 

En annan aspekt är skillnaden mellan pojkar och flickors olika förutsättningar att lyckas ta sig 

in i idrottens värld bland nyanlända. Pojkar har ofta lättare att klara sig inom idrotten på grund av 

den traditionella maskulina utformningen av ämnet Idrott och Hälsa i skolan, som ofta banar väg 

för att ett intresse ska väckas och att de därigenom fortsätter att idrotta även utanför skoltid 

(Huitfeldt, 2015, sid. 27).  

Det krävs engagerade föräldrar, en god ekonomi hos familjen och en inre drivkraft hos 

ungdomen i fråga för att nå till den organiserade idrottsrörelsen. Väl där beskriver man hur 

idrottsarenan kan vara en bra plats för ungdomen att vistas på och utvecklas i inom idrotten men 

problemet är att det alltför ofta tar stopp där och att ungdomarna trots allt inte integreras in i 



 

 17 

samhället utan bara inom idrottens värld. För att nå ännu längre med integrationen i ett bredare 

perspektiv krävs det att ledare, övriga spelare, föräldrar och andra inblandade vägleder 

invandrarungdomarna även utanför idrottsarenan (Fundberg, 2003, sid. 22). 

Det ovan nämnda kan ses som ett yttre hot mot idrottsrörelsens möjligheter och 

förutsättningar som integrationsarena. Men det finns även inre hot och det handlar om hur 

föreningar runtom i landet väljer att fostra sina ungdomar som är i klubben eller föreningen. Det 

ena sättet kallas föreningsfostran och beskrivs som ett sätt att fostra goda medborgare som sedan 

ska kunna delta i föreningsverksamheten medan det andra sättet kallas för tävlingsfostran och 

främst handlar om att fostra ungdomar till att lyckas inom idrotten och dess värld (Peterson, 

2000, sid. 149). En professor i idrottsvetenskap, Tomas Peterson, menar att det är en svår 

balansgång mellan dessa synsätt då idrott på sätt och vis till sist ofta handlar om att tävla 

och/eller räkna poäng och att det ofta är det som gör att ungdomar drar sig till verksamheten 

från början. Men genom att tävla och räkna poäng blir det förr eller senare en form av 

uppdelning och rangordning. Detta är vad man vill undvika om ett föreningsfostransperspektiv 

appliceras där alla medborgare, eller i det här fallet idrottsutövare, är lika mycket värda och ska 

vara jämbördiga i relation till varandra (ibid.).  

4.3 Socialisation  

Detta delavsnitt behandlar tidigare forskning inom begreppet socialisation. Teorier om hur 

individer kan socialiseras in i rådande kulturer i olika grupper presenteras och kopplas till arbetets 

fokus. Utöver detta utvecklas definitionen av socialisation och, i den senare delen av avsnittet, 

hur socialisationen kan överföras mellan olika sociala miljöer. 

Socialisation kan ta form på många olika sätt, det kan vara olika nivåer av struktur och 

medvetenhet. Individer lär sig genom aktiv interaktion med varandra, kontexten för dessa 

interaktioner är även centralt. Detta betyder att socialisation är något som ständigt fortlöper i 

olika utsträckning och varierande miljöer. Oavsett vår medvetenhet så ingår vi i 

socialisationsprocesser av olika struktur i olika kontexter, dels i närmiljöer men även i större 

sammanhang såsom samhällsstrukturer, exempelvis könsnormer (Wagnsson, 2009, sid. 20). 

Lärande genom sociala samspel hämtas bland annat ur Nilssons (1988) arbete. Sociala 

inlärningsteorin ser attityder, värderingar och beteende som resultat av en successiv 

inlärningsprocess. Kulturens karaktärsdrag är något som individen kan lära sig utifrån bland annat 

observation, imitation och förstärkning (Nilsson, 1988, sid. 28). 

Individer lär sig genom att observera andra individer eller grupper och imiterar sedan den 

observerade ”kulturen” (här: normer, värderingar och liknande). Idrottsgrupper kan ses som 

förebilder, där miljön gör det möjligt för en ny individ att ta del av rådande kultur för att sedan ta 

efter kulturen. När kulturen befästs i individen kan denna överföras till andra sociala arenor 

(Wagnsson, 2009, sid. 22).  
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Viktigt i detta är även att det anses att rådande kultur påverkas av nyanlända individer till 

gruppen. Kultur är inget statiskt utan förändras över tid med individerna och 

gruppsammansättningen.  Det beteende som av gruppen anses önskat och förväntat är vad 

individen uppfattar och lär sig (Nilsson, 1988, sid. 28). 

Något som bör involveras i diskussioner kring individers interaktion i gruppsammanhang är 

individers olikheter. Individerna uppfattar själva miljön och vilka beteenden som är önskvärda. 

Det vill säga att en miljö går att tolka på mer än ett sätt (ibid. sid. 35). Ett kulturöverträdande 

beteende, i strukturerade socialisationsmiljöer (föreningar och skolor) med uttalade normer och 

värderingar kan dock tänkas leda till tillrättavisningar. Detta kan hända om individen tolkar 

önskvärda beteenden på ett, enligt gruppen, felaktigt sätt. Vilka normer och värderingar 

idrottsföreningar och skolor arbetar utifrån finns då samlade i dokument som Idrotten vill (2009) 

eller skolans styrdokument. 

Socialisation kan även beskrivas som personlighetsutveckling i en social värld. Socialisationen 

ses även här som kulturöverföring, i linje med den ovan nämnda definitionen (Eklund, 2003, sid. 

47).  

Socialisationens riktning har förändrats med tiden och skolan är idag något, som enligt många, 

som bör främja så kallad kulturpluralistisk socialisation (ibid. sid. 47). Kulturpluralistisk socialisation 

kan beskrivas som socialisering för att främja det mångkulturella samhället. 

Majoritetsbefolkningen ska lära sig interagera med personer från minoritetskulturer. Det är i detta 

vi börjar utforska socialisationen som ett uttalat integrationsverktyg.  

I en socialisation som integrationsverktyg krävs något som benämns förstärkande socialisation 

samt resocialisation. Dessa krävs dels för majoritetsgruppen, dels för minoritetsgruppen. Därefter 

behöver även gruppernas socialisationsprocesser integreras. Förstärkande socialisation är när en 

person förstärker förankringen i den egna kulturen och samtidigt vandrar in i en ny kultur. I 

kontrast till detta definieras resocialisation som en ny värdemässig förankring, vilket även är 

centralt i arbetet med socialisation som integrationsverktyg (ibid. sid. 48). 

För att göra detta mer konkret kan detta beskrivas som att en person bör vara mån om den 

egna kulturen samtidigt som personen tar det av en ny kultur. Den förstärkande socialisationen 

måste kompletteras med resocialisationen för att ge tillgång till värderingar och normer som ingår 

i majoritetskulturen, vilket enligt definitionen av integration är något som ska förmedlas och läras. 

En slutsats ur detta är att minoritetskulturella avskärmningar, vare sig det 

är samhällsstrukturella, minoritetsklasser i skolan eller grupperingar är ett hinder för 

socialisationsprocesser och därmed integration. 

4.3.1 Sociala arenor och deras samspel 

Tidigare del utgick från att en individ utvecklas i relation med sin miljö. I denna del kommer olika 

sociala arenor och samband mellan dessa kartläggas enligt Brobrenfenners (1979) modell. 

Eftersom en person befinner sig i ett flertal miljöer under olika tillfällen kommer personen 
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anpassa sig och förvärva olika saker från olika miljöer. Mikromiljö anses vara det som ligger 

närmst individen, miljöns förutsättningar lägger grunden för huruvida individens utveckling 

hämmas eller stimuleras. Det är egentligen inte miljön som påverkar individen, det är snarare 

individens tolkning av miljön som påverkar utvecklingen (Wagnsson, 2009, sid. 24).  

Mesosystem är relationerna mellan olika mikromiljöer, det en person förvärvar sig i en 

mikromiljö kan appliceras i en annan och så vidare. Förhållandet mellan arenor som familj, skola, 

kamratgrupp och idrottsförening är det som i detta arbete tolkas som mesosystem. Upplevelser 

från idrottsföreningen kan ge följder för personens relationer till skolan och vice versa (ibid. sid. 

24). 

Utöver dessa två system vilka ligger relativt nära individen påverkas den även av mer avlägsna 

faktorer. Målsättningar, policy, arbetssätt och ekonomi utgör faktorer som påverkar individer, 

detta system benämns exosystemet (ibid. sid. 25). 

Det sedan yttersta systemet, makrosystemet är politiska beslut, allmänna uppfattningar, 

genusmönster och liknande som påverkar individer genom exempelvis idrottsverksamhet (ibid. 

sid. 25). 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I det här avsnittet presenteras de centrala begreppen samt forskningsmetoden vilken genomsyrar 

arbetet. Syftet, frågeställningarna och metoden i arbetet är anpassade efter en fenomenografisk 

ansats där respondenternas upplevelser, erfarenheter och synsätt ligger till grund för resultat- och 

analysavsnittet. I delavsnitt 5.1 defineras kortfattat arbetets centrala begrepp vilka genomsyrar 

syftet samt frågeställningarna, delavsnitt 5.2 redogör ingående för vad en fenomenografisk ansats 

innebär.  

5.1 Centrala begrepp 

Denna studie utgår ifrån en ansats mot den fenomenografiska forskningsmetoden. 

Fenomenografiska studier ämnar att förklara hur fenomen framstår för individen, detta genom att 

ta utgångspunkt i individens beskrivningar av det behandlade fenomenet (Larsson, 1986, sid. 13). 

I arbetet utgår vi främst ifrån Poppolas (2002, sid. 13) definition av integration som innebär att 

minoritetsgruppen, det vill säga invandrargruppen, möter majoritetsgruppen i en ömsesidig social 

process där minoritetsgruppen accepteras av majoritetsgruppen. Samtidigt är det då även viktigt 

att majoritetsgruppen ger utrymme åt minoritetsgruppen att få chansen att komma in i samhället 

och därmed möjlighet att integreras.  

En individs interaktioner med närmiljö, objekt och personer samt genom interaktionen, 

antingen systematisk eller osystematisk, förmedling av normer och värderingar är vad vi i detta 

arbete definierar som socialisation (Wagnsson, 2009, sid. 20).  

5.2 Fenomenografisk ansats 

Detta arbete inspireras av en fenomenografisk ansats. Detta innebär att studiens resultat inte 

söker efter några rätt eller fel utan hur individer upplever ämnets fenomen och dess innebörd, 

vilket enklare kan sammanfattas som att det som eftersträvas är hur något framstår för individer 

snarare än hur något faktiskt är (Larsson, 1986, sid. 13). 

Det finns två sätt att definiera världen, enligt den fenomenografiska forskningsansatsen. Det 

ena är hur den faktiskt är, det vill säga verkligheten ur ett objektivt faktaperspektiv medan det 

andra sättet att definiera världen handlar om hur vi upplever den. Detta sätt att se på världen 

kallas för den erfarna världen och det är bara den världen som vi kan uttala oss om genom våra 

upplevelser (Marton & Booth, 2000, sid. 204). 

För att särskilja mellan dessa perspektiv kan det första sättet att se på världen beskrivas som 

ett första ordningens perspektiv och det andra sättet som ett andra ordningens perspektiv. Skillnaden 

mellan dessa perspektiv ligger i att den första ordningens perspektiv är fakta medan den andra 

ordningens perspektiv handlar om en individs upplevelser om olika fenomen. Det är emellertid 
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inte säkert att dessa perspektiv överensstämmer med varandra utan något som inte stämmer 

enligt ett första ordningens perspektiv kan uppfattas som sant ur ett andra ordningens perspektiv. 

Närmare bestämt genom att individen upplever att fenomenet förhåller sig på det ena eller andra 

sättet och för denne uppfattas det då som sant (Larsson, 1986, sid. 12). 

Det centrala i en fenomengrafisk studie är att det är respondenternas erfarenheter, upplevelser 

och sätt att betrakta fenomen som eftersöks, vilket innebär att en forskare med denna teoretiska 

utgångspunkt inte bör lyfta sina egna erfarenheter eller upplevelser av fenomenet i sin analys 

(Marton & Booth, 1997, sid. 116). 

Vidare menar författarna att det inom fenomenografin beskrivs som att världen och 

verkligheten är något som existerar genom individers upplevelser och tolkningar av densamma 

vilket innebär att det respondenterna i en fenomenografisk studie uttrycker att de upplever 

betraktas som den sanna verkligheten, eller åtminstone som en del av den (ibid. sid. 113).     

I en fenomenografisk studie är syftet att hitta olika utfallsrum och tankemönster inom ett och 

samma fenomen, d.v.s. olika tolkningar och upplevelser av ett fenomen utifrån individers 

enskilda skildringar. Detta kallar Marton för beskrivningskategorier. Vi är dock medvetna om att 

vi i den här studien inte fullständigt följer ett fenomenografiskt perspektiv då vi inte går in på hur 

de olika beskrivningskategorierna förhåller sig till varandra i en större utsträckning, vilket Marton 

menar är väsentligt (1981, sid. 194).  
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6 Syfte och frågeställningar 

6.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma ledare respektive lärare för olika 

integrationsprojekt involverande ungdomar upplever begreppen integration och socialisation i 

allmänhet men i synnerhet sambandet mellan dessa och idrottssituationer. Utöver det ämnar vi 

även i studien att undersöka vilka faktorer de upplever motverka arbetet med integration och 

socialisation via idrott.  

6.2 Frågeställningar  

1. Hur definierar idrottsledare- och lärare begreppet integration? 

2. Hur definierar idrottsledare- och lärare begreppet socialisation?  

3. På vilket sätt upplever idrottsledare- och lärare att idrott, via deras integrationsprojekt, bidrar 

till integration och socialisation för invandrarungdomar?  

4. Vilka faktorer upplever idrottsledare- och lärare att det finns som motverkar relationen mellan 

idrott, integration och socialisation?  
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7 Material och Metod 

I denna del av arbetet presenteras grunderna för våra empiriska data samt tillvägagångssättet för 

att samla dessa data. Först presenteras materialet och detta följs av metoddelen. Material 

presenteras i 7.1 och här inkluderas en översiktlig genomgång av respondenterna samt de 

intervjuer som ligger till grund för studien. Detta följs av en presentation av metoden i 7.2. 

Avsnitt 7.2.1 presenterar urvalet, 7.2.2 hur intervjuer utfördes, i 7.2.3 skildras de etiska aspekter 

författarna tagit hänsyn till under arbetet, i 7.2.4 presenteras databearbetningen och 

analysmetoden och slutligen, i 7.2.5 görs en reflektion över metoden.  

7.1 Material 

Studiens empiriska material är summan av sex intervjuer genomförda med ledare i olika 

idrottsliga sammanhang, vilka alla på något sätt arbetar med vad vi i folkmun benämner 

invandrare (se avsnitt 2). Detta kriterium leder till en viss heterogenitet mellan ledarna då det 

inkluderar både lärare och ledare inom föreningsidrotten. Vissa respondenter var inblandade i 

samma projekt eller lärare för samma klasser, något som kan anses minska heterogeniteten i 

respondentgruppen. I åtanke bör hållas att arbetet undersöker enskilda personers upplevelser och 

uppfattningar kring fenomen och därmed är det individens synsätt som åskådliggörs, alltså anses 

heterogenitet råda mellan ledare inom enskilda projekt. 

De respondenter som deltog i studien var tre aktiva idrottslärare på gymnasieskolor och 

resterande tre var aktiva i integrationsprojekt som delvis eller helt innefattar idrottsverksamhet. 

Ett av dessa projekt är för närvarande förlagt hos andra ledare, men kommer inom en översiktlig 

framtid återgå till ledaren som ingår i vår studie. Lärarna som deltar i studien har samtliga 

språkligt introduktionsprogram (SPRINT) i sin undervisning. 

Vid framställning av resultat har vi valt att inte namnge eller på något sätt härleda utsagor till 

respondenter för att öka nivån av konfidentiallitet. 

7.2 Metod 

För att besvara frågeställningar utifrån uppsatsens syfte valdes intervju som datainsamlingsmetod. 

Genom samtalsintervjuer anser vi kunna utforska ledare och lärares begreppsuppfattningar och 

hur de arbetar med området i fråga.  

Intervjuerna var så kallade respondentundersökningar av karaktären samtalsintervju. I arbetet 

med respondentundersökningar är det respondenterna och deras egna tankar som är studieobjekt 

(Esaiasson m.fl., 2012, sid. 228). Samma frågor kan ställas till olika respondenter och ge upphov 

till olika utsagor då det är personens egna uppfattningar om ämnet som behandlas. Därmed kan 

respondenter som är involverade i samma projekt ge svar som skiljer sig åt. 
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Samtalsintervjuer är intervjuer av semistrukturerad, öppen karaktär. Detta arbetssätt anses bra 

för undersökningar där man som forskare vill kartlägga respondenternas uppfattningar på ett 

område för att senare utgå från dessa och definiera begrepp samt kategorier (Esaiasson m.fl., sid. 

229). Intervjuformen är kvalitativ i viss mån då man försöker att djupgående förstå respondenters 

tankar kring komplexa ting, i vårt fall integration- och socialisationsprocesser. 

Styrkan i intervjustrukturen ligger i att situationer där forskarna inte har svaret utan det är 

respondenten som bär på sanningarna. Detta ger plats för många oväntade svar och nyansering 

av ämnet på ett sätt som annars inte framstår som uppenbart (Esaiasson m.fl., 2012, sid. 252). 

För att förstå hur personer tolkar och upplever fenomen i sig, vilket fenomenografiska ansatsen 

hängiver sig till, måste man utgå från personens utsagor. Det är inget som kan framgå i litteratur 

utan måste samlas in från respondenter (Marton, 1981, sid. 178). 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av arbetets ämne och sedan gavs respondenten 

möjlighet att presentera sig själv utifrån egna tankar. Här ställde vi frågor om utbildning, 

idrottsbakgrund och arbetet personen deltar i för tillfället i allmänhet. Detta för att skapa en 

öppen miljö och ge respondenten chans att bli bekväm i intervjusituationen. 

Intervjutillfällena utgår från samma mönster (se bilaga), huvudteman för intervjun behålls och 

vissa frågor är återkommande. I åtanke bör hållas att frågorna inte formulerats på exakt samma 

sätt utan samtalen ledde oss till olika formuleringar av frågorna vid de enskilda tillfällena och även 

varierande betoningar av frågor kan leda till att de uppfattas olika (Esaiasson m.fl., 2012, sid. 

242). Frågorna har arbetats fram på ett sätt så att de ska vara begripliga för respondenten, 

forskarna och även för de som granskar arbetet. Stor vikt har lagts vid att utveckla en öppen 

intervjuguide för att främja dialogen vid intervjutillfället. Samtliga av dessa aspekter testades vid 

pilotintervjuerna för studien, därefter reviderades intervjuguiden och arbetet kunde påbörjas. 

7.2.1 Urval 

I urvalet av respondenter har vi använt oss av tidigare kontakter, sociala medier och dels blivit 

hänvisade vidare av respondenter till personer som varit av intresse för studien. De tidigare 

kontakter som inkluderats i arbetet var tidigare handledare under en period av 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Uppsala universitet. Kontakter användes för att 

effektivisera sökandet av respondenter till vad, enligt författarna, är rimligt för arbetets 

omfattning. Riskerna att inkludera kontakter i arbetet diskuterades och vi enades om att det trots 

relationen finns en professionell distans, vilket är en förutsättning för goda intervjuer. 

Snöbollsurvalet, där en respondent hänvisar till nästa visade sig vara lyckat och de båda 

intervjuerna med respondenter som erhölls enligt denna urvalsprincip visade sig ge upphov till 

användbar data. Genom sociala medier upptäcktes ett projekt, till vilket vi sedan mejlade en 

förfrågan om deltagande i studien. Detta välkomnades och projektet är inkluderat i arbetet. 

Totalt medverkade sex respondenter, varav tre var aktiva gymnasielärare med SPRINT-

program inkluderat i sin tjänst och tre var aktiva ledare inom någon form av idrottsverksamhet 
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med uttalat integrationssyfte. Könsfördelningen var totalt tre kvinnor och tre män. Gällande de, i 

studien, ingående grupperna lärare och ledare för projekt av integrationskaraktär väljer vi att i 

största mån se dem som en homogen grupp. Somliga uttalanden kan dock vara av intresse för 

diskussion att presentera om det är en ledare eller lärare som ligger bakom. 

7.2.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på platser valda av respondenterna. Främst rörde det sig om avskilda 

arbetsrum, konferensrum och liknande. Innan intervjuerna påbörjades presenterade författarna 

sig och förklarade syftet med uppsatsen, upplägget för intervjun samt svarade på eventuella 

frågor. Intervjutillfället spelades in med hjälp av diktafon samtidigt som en av författarna förde 

loggbok för intressanta citat och utsagor för att förenkla efterarbetet med materialet. 

På grund av den valda strukturen av intervjuerna blev tillfällena mer likt en dialog och 

intervjuerna fick alla präglas av respondenten och dennes utsagor. Till följd av detta blev 

följdfrågor till huvudteman olika beroende på respondenten. Om respondenten tycktes glida ifrån 

ämnet för långt tilläts denna tala klart och sedan styrdes intervjun in mot ramarna av arbetet. 

7.2.3 Etiska aspekter 

De främsta etiska aspekterna av detta arbete utgår från Vetenskapsrådets (2012) grundläggande 

huvudkrav för forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet uppnås genom att respondenterna informerades redan vid 

första kontakt gällande studiens syfte, detta presenterades sedan närmare vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet består av att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan. 

Deltagandet var frivilligt och respondenterna informerades om att de fick avstå från delar av 

intervjun utan att ifrågasättas, likaså om de i efterhand vill avstå från studien helt och hållet. 

Att deltagarna ska framställas så att obehöriga inte kan koppla personerna till delar av studien 

är vad konfidentialitetskravet eftersträvar. Med detta i åtanke har personerna inte ingående 

presenterats i studien. Resultatet är dessutom tematiskt ordnat och framställs alltså inte beroende 

på vem som sa vad, vilket ytterligare ökar konfidentialiteten. 

Alla uppgifter om respondenterna i undersökningen används uteslutande för detta arbete vid 

Uppsala universitet och därmed uppnås nyttjandekravet för arbetet. 

7.2.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter transkribering av intervjuerna sammanställdes samtliga svar till ett dokument av tematisk 

uppdelning. Detta gav upphov till en första tematisering av respondenternas uttalanden efter 

huvudteman enligt intervjuguiden (se bilaga). I detta dokument framgår inte vilken respondent 

som framförde olika uttalanden. Vi valde i denna del att helt frångå personerna och istället bara 

beakta individers utsagor från intervjutillfällena. Om det från citatet, detta till trots, framgår att en 

lärare är citerad så framgår det inte från vilken intervju citatet hämtades från. Respondenternas 
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uttalanden delades sedan in i underkategorier baserat på deras upplevelser av fenomenet som 

undersöks. Dessa underkategorier innehåller beskrivningskategorier, där teman problematiseras 

och konkretiseras enligt respondenternas beskrivningar av fenomenen (Marton 1981, sid. 194). 

Dessa underkategorier är vad som jämförts, likheter, men framförallt skillnader, mellan 

respondenternas uttalanden inom samma fenomen är vad som är grund för arbetets resultat samt 

analys (avsnitt 8) (Esaiasson m.fl., 2012, sid. 228). 

7.2.5 Reflektion över metod 

Metodvalet anses vara väl anpassat efter det syfte arbetet strävar att uppnå. Samtalsintervjuer gav 

respondenterna möjlighet att öppet formulera problematiska begrepp utifrån egna upplevelser. 

Det gav även upphov för oväntade svar och nyansering av fenomenet vi undersöker i studien. 

Den semistrukturerade karaktären ställde krav på dialogen mellan respondent och författare vid 

intervjutillfälle då följdfrågor sällan varit formulerade på förhand, detta upplever vi att vi klarat av 

trots vår ringa erfarenhet i intervjusituationer. Detta metodval har även visats vara lämpligt i 

fenomenografiska studier då det är respondenternas upplevelser av integration respektive 

socialisation som undersöks. Respondenternas upplevelser kommer sedan jämföras med varandra 

och tidigare forskning i diskussionsavsnittet. 
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8 Resultat och Analys 

I det kommande avsnittet presenteras och analyseras det resultat vi har kommit fram till i vårt 

arbete via de huvudbegrepp vi utgår från i studien, nämligen integration och socialisation. Som 

nämnt ovan, i 7.2.4, analyseras resultatet genom en fenomenografisk analys vilket innebär att vi 

induktivt tagit fram kategorier som i sin tur består av underkategorier. Varje underkategori består 

sedermera av beskrivningskategorier i form av citat och/eller utsagor från respondenternas svar i 

intervjuerna.  

8.1 Integration för respondenterna 

I delavsnitt 8.1 presenteras respondenternas syn på begreppet integration. Utifrån datan har vi 

fått fram följande underkategorier: Likvärdighet 8.1.1, Tillgänglighet 8.1.2, Motverka utanförskap 8.1.3 

samt Beblandning 8.1.4. Varje undertema har beskrivningskategorier med citat eller utsagor från 

respondenterna. 

8.1.1 Likvärdighet 

Likvärdighet i samhället är något som respondenter förknippar med begreppet integration. 

”Det handlar om alla människors lika värde, att alla får samma chans”, menar en respondent 

och en annan ledare instämmer i detta och menar att integration handlar om att alla betyder lika 

mycket och att alla grupper i samhället ska känna sig lika mycket värda. 

Respekt är en annan viktig faktor i begreppet integration som också framkommer i de här 

respondenternas svar och tillhör denna underkategori. ”Man ska respektera varandra, oavsett 

tillhörighet. Det spelar ingen roll om man är svensk, snickare, akademiker eller invandrare”, säger 

en respondent. Behandla andra som du själv vill bli behandlad samt ge alla en chans att bli en del 

av samhället uttrycks som viktigt och förknippas med integration i de här respondenternas 

upplevelser. 

8.1.2 Tillgänglighet 

Att du som individ har möjlighet att befinna dig på alla samhällets arenor, både utifrån samhällets 

sida, alltså att du får för samhället men också utifrån dina personliga intressen, upplever en 

respondent som något som definierar begreppet integration. ”Jag tänker att integration betyder 

att en individ ska vara en del av det samhälle denne befinner sig i”, upplever en annan 

respondent. 

Begreppet integration för de här ledarna definieras genom tillgänglighet, att vara en del av det 

samhälle man lever i som individ. 
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8.1.3 Motverka utanförskap 

Att vara delaktig i en gemenskap är ett tredje sätt att se på begreppet, tillika fenomenet, 

integration, som en respondent uttrycker enligt följande: 

Någonstans handlar begreppet om att motverka utanförskap. För att prata om att 
integreras måste man ju vara utanför från början. (Det) kan handla om att folk inte är 
likadana eller att de inte har samma möjligheter och förutsättningar. Från detta ska man 
då gå mot att alla ska få samma möjligheter och ses på samma sätt. 

Innebörden av detta är att respondenten upplever att integration handlar om att gå med i en 

gemenskap från att ha varit utanför densamma från början av diverse skäl som gjort att individen 

inte haft samma möjligheter som andra att vara delaktig i gemenskapen. 

8.1.4 Beblandning 

Att blanda kulturer och flickor och pojkar anser en respondent vara integration enligt dennes 

upplevelser. ”Den bästa formen av integration är egentligen när det är blandat med både svenskar 

och killar och tjejer med annan bakgrund i samma grupp”, menar respondenten. 

Integration handlar här om att blanda individer med olika bakgrund för att bli en gemensam 

enhet.  

8.2 Ledares arbete för integration 

I delavsnitt 8.2 presenteras respondenternas arbete för integration inom ramen för deras 

integrationsprojekt via idrotten. Här läggs största vikt vid ledarskapet och inte just idrottens 

betydelse, vilket presenteras tydligare i 8.3. Utifrån datan har vi under denna kategori fått fram 

följande underkategorier: 8.2.1 Starkt ledarskap, 8.2.2 Trygg miljö, 8.2.3 Trivsel före krav, 8.2.4 

Lekfullhet före resultat samt 8.2.5 Utnyttjande av projektet för integration i samhället. Varje underkategori 

innehåller beskrivningskategorier med citat eller utsagor från respondenterna. 

8.2.1 Starkt ledarskap 

Att vara en stark ledare med tydliga regler och förhållningssätt upplevs som mycket viktigt enligt, 

en respondent: 

Jag tror det handlar om ledarskapet i stort. Att de blir sedda. Man försöker få en personlig 
kontakt och lära sig namnen snabbt. Man pratar med eleverna, respekterar dem och sätter 
tydliga ramar i undervisningen. 

Tydlighet beskrevs ovan som en viktig aspekt och en annan ledare fyller på: ”Vi vet att det 

(tydlighet) gynnar eleverna. Det är vårt förhållningssätt som de måste lära sig och sen är de 

bekväma med det och tycker att det är bra”. Men att vara tydlig och visa auktoritet är inte allt 

som går in under denna underkategori, utan som ledare för ett integrationsprojekt är det även 
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viktigt att göra en avvägning vilken svårighetsgrad som ska tillämpas, menar en annan respondent 

och uttrycker: 

Som idrottslärare med nyanlända gäller det att anpassa sig och välja arbetssätt som gör att 
de känner att de lyckas. Då är det viktigt med tydlighet vid genomgångar och 
instruktioner. När man tror att man är övertydlig, fortsätter man lite till. Men det är 
samtidigt upp till ledaren att lägga det på en nivå där man tillåter eleverna att lyckas 
annars får man aldrig med sig eleverna på tåget. 

Om man som ledare tillämpar en för svår undervisning eller har för svåra övningar under 

träningar finns det risk för motivationsbrist hos de här individerna, det är därför viktigt att vara 

en stark ledare och göra rätt avvägningar vad gäller svårighetsgraden samtidigt som man är tydlig i 

ledarskapet, menar respondenterna. 

8.2.2 Trygg miljö 

Skapandet av en trygg miljö där nyanlända invandrarungdomar känner att de trivs och mår bra 

upplever några respondenter som den viktigaste faktorn i deras arbete för integration i projekten. 

”Jag försöker hela tiden skapa en miljö som man känner sig fri i, där man tillåts misslyckas. 

Man kan se sina brister men man vågar ändå testa, det är så man utvecklas”, säger en respondent 

och en annan instämmer och upplever att om man som ledare inte har rätt miljö blir idrotten 

istället en utelämnande miljö där ungdomarna riskerar att hamna utanför. 

De här respondenterna poängterar vikten av att som ledare skapa en miljö där dessa elever 

som ska integreras via idrotten känner sig trygga samtidigt som de vågar prova sina vingar för att 

utvecklas i gruppen. 

8.2.3 Trivsel före krav 

Att alltid följa det som står i kursplanen upplever en respondent som alltför fyrkantigt och 

upplever att kraven där är för höga. 

”Jag tycker inte att vi ska gå igenom exakt det som står där (i kursplanen). Vissa krav är 

orimligt höga. Det handlar mycket mer om att få dem att må bra”, säger ledaren som arbetar som 

idrottslärare. 

Upplevelsen innebär att den här ledaren anser att det är viktigare att skapa en miljö där 

eleverna trivs snarare än att ställa höga krav på dessa ungdomar. 

8.2.4 Lekfullhet före resultat 

Att lägga resultatet åt sidan för att istället avdramatisera idrotten genom exempelvis lekar är något 

som förespråkas enligt några utsagor från våra respondenter. En ledare för ett integrationsprojekt 

menar att projektet nästan blivit till en fritidsgård där ungdomarna möts och får en fri plattform 

att träffas på som de annars kanske inte har. 
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En annan respondent beskriver att hen helt lägger resultatet åt sidan och istället satsar på att 

arbeta mot mindre delmål för att komma framåt dels inom idrottsverksamheten, men framförallt 

i integrationsarbetet: 

Resultatet för mig är helt underordnat. Det är inte speciellt viktigt. Målet vi hade när vi 
spelade senaste matchen var att göra två spelmål och det lyckades vi med. Sen att de 
andra gjorde en j***a massa mål, det är inte så noga. Det absolut viktigaste är att alla 
spelare trivs med varandra och har kul tillsammans. 

Det är viktigt att avdramatisera allvaret som ofta finns inom idrotten och istället arbeta med mer 

lekfullhet där det inte är antal mål som räknas. 

De här eleverna behöver en slags fristad i livet och skolidrotten kan fungera som en arena 
där de får en timme i veckan där de inte behöver tänka på att de inte har någon fast 
bostad eller om de får mat på bordet efter skolan, säger en idrottslärare. 

Kontentan av den här underkategorin är att de här respondenterna upplever det viktigt att låta de 

nyanlända invandrarungdomarna leka och ha kul istället för att ta idrotten på för stort allvar med 

resultat och prestationspress. 

8.2.5 Utnyttjande av projektet för integration i samhället 

Via projekten som bedrivs kan man som ledare använda sig av olika aktiviteter som de här 

ungdomarna kan ha nytta av i framtiden som sedan kan bidra till integration, enligt en 

respondent: 

Brännboll är ett spel som man oavsett om man är invandrare (eller inte) kommer spela 
någon gång. Om man pluggar framöver, är med polare i stadsparken eller med arbetsgäng 
och sånt. Jag menar, vissa saker behöver man ju ha med och vi försöker få in de sakerna 
eller aktiviteterna så att man får med sig lite av kulturarvet härifrån. 

Genom att utöva till exempel brännboll menar respondenten att ungdomarna får med sig en del 

av det svenska kulturarvet. Ytterligare en respondent är inne på samma spår och säger: ”Jag 

försöker få dem att testa på allting som finns inom den svenska kulturen. Mest för att det kan 

komma när de senare går på gymnasiet.”. 

De här respondenterna försöker via sina projekt integrera invandrarungdomar in i det svenska 

samhället genom att låta dem testa på traditionella aktiviteter svenska aktiviteter som de senare i 

livet kan ha nytta av i olika sammanhang. 

8.3 Idrott som integrationsarena 

Att idrott förenar människor på olika sätt är våra respondenter rörande överens om. I det här 

delavsnittet, 8.3, presenteras respondenternas olika syn på hur idrotten kan fungera som en 

integrationsarena samt de fördelar idrotten har för invandrarungdomars integrationsmöjligheter, 

enligt respondenternas upplevelser. Utifrån datan har vi under denna kategori fått fram följande 
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underkategorier: 8.3.1 Möte på lika villkor, 8.3.2 Knyta nya bekantskaper, 8.3.3 Lärotillfälle genom 

idrotten samt 8.3.4 Idrotten som karriärväg. Varje underkategori innehåller beskrivningskategorier 

med citat eller utsagor från respondenterna. 

8.3.1 Möte på lika villkor 

När man idrottar spelar härkomst och bakgrund inte så stor roll menar en respondent och 

uttrycker: ”idrott är en väldigt bra integrationsplattform där man möts och det inte spelar någon 

roll vart man är ifrån eftersom man möts på mer lika villkor.” 

Genom att ungdomarna möts på lika villkor upplever respondenten att idrotten är en bra 

arena att mötas och en annan respondent instämmer: 

Man möts liksom i någonting som är mer självklart och det blir mer samarbete mellan 
individerna. Det blir liksom ett samarbete fast du inte behöver använda ord på samma 
sätt och det gör ju att du inte heller behöver ha språket lika självklart som om du skulle 
sitta i grupp och prata. I idrotten kan du mötas ändå. 

Just språket är något som upplevs som faktor som inte är avgörande inom idrotten och det är en 

stor fördel vid nya möten med människor, menar en ledare: 

Jag tror att det är ett bra ställe att börja på för man behöver inte ha språket på samma sätt 
från början utan man kan komma in i en idrottsrörelse utan att ha ett språk och det kan 
vara lättare att förstå sig på normer inom idrotten än någon annanstans. 

Att inte behöva kunna språket som andra talar är en faktor, en annan är att man via idrotten även 

löser upp grupperingar på ett naturligt sätt, upplever en annan respondent: 

Det (idrott) spräcker mindre grupperingar inom gruppen. Vi märkte tidigt (i projektet) att 
exempelvis de somaliska flickorna var åt ena hållet, sen de irakiska åt ett annat och 
afghanska åt nästa. När vi började med idrotten började dessa grupper blandas och prata 
med varandra. 

Essensen av den här underkategorin är att faktorer som bakgrund och språk inte är avgörande 

inom idrotten vilket bidrar till att det upplevs som en lämplig arena att mötas på. 

8.3.2 Knyta nya bekantskaper 

Genom att idrotten är en plats där aktiviteter sker utifrån ramar som är förutbestämda och ofta 

självklara blir det en plats där invandrarungdomar kan lära känna andra på ett naturligt sätt utan 

att fundera på omkringliggande faktorer, upplever en respondent som uttrycker: 

Jag tror att det är ett väldigt bra sätt att lära känna varandra eftersom jag har jobbat både i 
en verksamhet där man sitter i grupp och pratar och i idrottsverksamheter. Jag har märkt 
att man kommer varandra närmare inom idrotten för att man inte har de här ramarna där 
man behöver komma på vad man ska säga. Allt blir liksom naturligare och mer självklart 
inom idrotten. 
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Idrotten upplevs här som en plattform där invandrarungdomar får chansen att mötas på ett 

naturligt och avslappnat sätt, vilket bidrar till att det blir lättare att skapa nya bekantskaper. 

8.3.3 Lärotillfälle genom idrotten 

Idrotten leder till att ungdomarna lär sig saker, menar en respondent: ”Du lär dig språket väldigt 

bra inom inom idrottsvärlden för du får använda det på ett annat sätt”, menar ledaren. 

Men det är inte bara språket ungdomarna från andra länder som kommer in i Sverige lär sig 

via idrotten utan även hur samhället fungerar och vad samhället förväntar sig av dem. En annan 

respondent menar att ungdomarna till exempel lär sig hur viktigt det är att hålla tider i Sverige satt 

i förhållande till andra länder: 

De här ungdomarna lär sig att passa tider via idrotten, vilket är viktigt i Sverige. Jag 
menar, har man träning klockan 17.00 förväntas man komma klockan 17.00 och inte 
17.20 och så funkar det ju i arbetslivet också. 

Samma respondent utvecklar sitt resonemang ytterligare och menar att det inte är bara tiden som 

de här ungdomarna lär sig via idrotten:    

Jag tänker, ska man lära sig hur det funkar i Sverige så finns det massor av bra saker som 
man ska lära sig och ha nytta av från idrottslivet: passa tider, ingå i ett lag, kommunicera i 
grupp, respektera varandra trots att man ibland kan vara oense och inte minst tjötet i ett 
omklädningsrum där man byter erfarenheter med varandra. 

Idrotten upplevs, i den här underkategorin, kunna fungera som en arena där invandrarungdomar 

möts och där de lär sig hur samhället fungerar samtidigt som de även lära sig språket på ett 

naturligt och vardagligt sätt. 

8.3.4 Idrotten som karriärväg 

En annan aspekt där idrotten kan fungera som integrationsverktyg är genom att 

invandrarungdomar nuförtiden oftare lyckas via idrotten och på så vis hittar en karriärväg, menar 

en respondent: 

Tittar man på fotbollen framförallt, är det ju mycket invandrare som börjar ta över. Om 
man tittar att det är så pass många svenskar som spelar fotboll men det är så pass många 
invandrare som har platser i ordinarie laguppställningar, då börjar man förstå lite att där 
har de möjlighet att ta för sig ordentligt. 

En annan ledare upplever att förebilder inom kategorin invandrare som lyckats inom 

idrottsvärlden är mycket viktiga för att invandrarungdomar ska lyckas bli duktiga och via idrotten 

hitta en väg in i samhället. Även denna respondent refererar till fotbollen: 

Man ser ju nu också till fotboll och svenska landslaget att man ser en bredd i både tjej- 
och killandslaget att det är fler från olika länder och inte bara etniskt födda svenskar och 
jag tror att det också gör att man ser det generellt längre ner även i andra småklubbar. 
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Idrotten upplevs alltså här som en väg att komma in i samhället via att invandrarungdomarna 

genom idrotten kan lyckas skapa en karriär som på sikt kan innebära att individen integreras och 

blir accepterad i samhället.  

8.4 Respondenternas definition av socialisation 

Utifrån det insamlade materialet har vi under denna huvudkategori fått fram följande 

underkategorier: 8.4.1 Socialisationsbegreppet beskrivs med hjälp av integrationsbegreppet, 8.4.2 

Förhållningssätt till rådande kultur samt 8.4.3 Socialisationens fostrandeuppdrag. Varje underkategori 

innehåller beskrivningskategorier med citat eller utsagor från respondenterna. 

8.4.1 Socialisationsbegreppet beskrivs med hjälp av integrationsbegreppet 

I försök att definiera begreppet socialisation används i somliga fall integrationsbegreppet som ett 

verktyg för detta. Det framstår också som ett problem att konstruera en demarkationslinje för 

begreppen. 

Socialisation blir för mig relativt nära integration, det handlar om att komma in i en social 
situation och socialisera någonting. Ganska liknande integration skulle min benämning 
vara. Känna att man integreras in i den här socialisationen. 

Detta sätt att närma sig definition av socialisation leder till en konflikt med integrationsbegreppet. 

Ingen tydlig demarkationslinje befinner sig mellan begreppen, de framstår snarare som närstående 

processer vilka påverkar varandra.  

Beskrivningar där gemensamma begrepp användes för att definiera integration respektive 

socialisation menade på att samma egenskaper behövs för båda processerna. Det är social kompetens 

i båda. Samma sociala förmågor nyttjas för processerna mellan individer enligt respondenten. 

8.4.2 Förhållningssätt till rådande kultur 

Somliga respondenter föreslår en konkret definition av socialisationsbegreppet. Som utomstående 

behöver man lära sig hur man ska bete sig i den miljö man befinner sig. En respondent uttryckte 

det genom “Jag tror att socialisation är just det här att man lär sig hur normer fungerar här. Eller i 

det land man är i”. Man lär sig fungera i det samhälle man befinner sig i. Normer fungerar inte på 

samma vis i kulturer utan förändras av sammansättningen i gruppen de förenas under. Till detta 

bör tilläggas att normer är även något som varierar inom landsgränser och de benämnda 

grupperna varierar i omfattning. 

Att en individ närmar sig en grupp och den rådande kulturen var en metod några 

respondenter nyttjade för att beskriva fenomenet socialisation. Gruppen vilken individen ska 

närma sig kan variera från hela landet till mindre sociala grupperingar. Att förstå rådande normer 

för kulturen kan leda till ett nytt förhållningssätt till gruppen. 
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För mig innebär socialisation att man socialiseras in i de normer och den värdegrund som 
finns i det land, eller det området man bor i. Att man får liksom en socialisering till att 
nånstans kunna hantera vardagen. För att om man inte får socialisering och några 
kunskaper hur normer ser ut i exempelvis Sverige så är det ju mycket, mycket svårare att 
integreras. 

Socialisering anses här vara något som är nödvändigt för interaktioner med grupper. Dessa 

grupper kan vara av varierande omfattning, från hela samhällen till mindre grupper. 

Socialisationsprocessen liknas även vid en lärandeprocess, ett sätt att lära sig om hur ett samhälle 

fungerar på en grundläggande nivå för att senare bli en del av detta. 

Inlärningen av normer för att få förståelse om samhället är viktigt, respondenterna belyser 

även att denna inlärning behövs för att accepteras av majoritetskulturen. När en person agerar 

norm-överträdande kan detta leda till friktion och i slutändan komplicera processen i vilken 

individen träder in i den rådande kulturen. 

Bara ett enkelt exempel om man inte lär sig att Sverige är extrema på sitt kösystem. Folk 
blir ju skitförbannade om man råkar tränga sig i kön eller ställer sig i en kö där det är 
mindre. Om man inte förstår en sån sak blir folk jättearga och om man då, om en person 
inte ser ut som en svensk så, liksom utifrån andras ögon så blir det ju ännu ett påslag på 
den diskrimineringen att den där personen har inte lärt sig och då blir det ju svårare att 
komma in i samhället. 

Att förstå och agera i enighet med rådande majoritetskulturer kommer leda till en ökad acceptans. 

Personer förväntas vara införstådda med vissa beteendemönster och handlingsutrymmen, då 

gränserna för dessa överträds riskerar individen att ytterligare skilja sig från majoritetskulturen. 

Socialisationen upplevs av respondenten som en arena där en person lär sig gränserna för dessa 

utrymmen i ett förebyggande syfte för att minimera friktionen i övergången till 

majoritetskulturen. 

8.4.3 Socialisationens fostrandeuppdrag 

Initieringen av en individs sociala processer sker i hemmiljön med de personer som befinner sig i 

omgivningen. Det som innefattas här varierar, men förmodligen är det mest relaterbara för oss i 

svensk kultur föräldrar, syskon och nära vänner till familjen samt andra närstående släktingar. 

“Jag tänker mycket på barnuppfostran, det är väl den första socialisationen man har, genom sin 

familj. Utgångspunkten blir där”. Barnen påverkas av den sociala kontext vilken hen föds in i. 

Familjens kultur, socioekonomiska status, normer och värderingar förmedlas till barnet och 

påverkar barnet i vad som beskrivs som uppfostran genom socialisationsprocesser. 

Exempelvis socialiseras svenska ungdomar i västländska normer att ungdomar i takt med 
ålder och mognad att man ska bli mer och mer självständig. Ju äldre man blir desto mer 
frihet och ansvar får man. Med flickorna i detta projekt blir det snarare tvärtom, från 
friheten i ung barndom vänder det i puberteten att de ska direkt hem efter skolan och 
sånt. Handlingsutrymmet krymper snarare med åldern medans i andra delar av samhället 
är det tvärtom. 
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Uppfostrandeprocessen skiljer sig enligt respondenten markant mellan svenska flickor och flickor 

av etnicitet som ingår i ledarens projekt. Detta leder till att manifestera den kulturella skillnaden 

mellan flickorna. Flickorna fråntas successivt möjligheten att socialiseras med personer utanför 

hemmiljön och handlingsutrymmet begränsas med ökande ålder, det i jämförelse med andra delar 

av samhället (majoritetssamhället) där friheten ökar med ålder. 

8.5 Bygga sociala relationer i idrottssammanhang 

Här presenteras ledarnas tankar om hur man bygger sociala relationer mellan idrottsutövarna. 

Utifrån den insamlade datan har resultatet indelats i följande underkategorier: 8.5.1 Ledarens 

intentioner i undervisningen samt 8.5.2 Att konstruera en socialt främjande miljö Varje underkategori 

innehåller beskrivningskategorier med citat eller utsagor från respondenterna. 

8.5.1 Ledarens intentioner i undervisningen 

Att man som ledare har klart för sig gällande syfte och vad ungdomarna ska utveckla under den 

lektion eller det pass som man leder för tillfället belyser respondenterna att vara av importens. 

Tjejerna har ingen insikt i att ‘nu ska vi jobba med integration här’. Det är inte så 
tonåringar tänker, utan dem vill bara vara med sina kompisar och sånt. Detta är något vi 
vuxna behöver jobba med, att spräcka grupperingar 

Ledarens uppdrag blir att skapa situationer där grupperingar inom idrottsgruppen socialiseras och 

därmed spräcks, vilket sker mer eller mindre uttalat. Att som ledare ha detta i åtanke är centralt 

eftersom ungdomarna annars inte rör sig utanför den närmsta kretsen inom gruppen. Med detta 

visar respondenterna att de i sin verksamhet aktivt arbetar för att upprätta och manifestera sociala 

relationer inom gruppen.  

Arbetssättet ledarna använder sig av varierar något, men flera respondenter understryker 

lagindelning som ett enkelt tillfälle att aktivt bryta grupperingar “I början är det ju grupperingar 

utifrån vilka som är vänner och så vidare. Vi försökte då dela in grupperna så att de inte hamnade 

i samma lag”. Att dela på grupperingar leder till interaktioner mellan ungdomar från olika 

vänskapskretsar, som kan resultera i nya vänner och därmed mindre segregerad social miljö bland 

utövarna. 

En annan metod som används i hög utsträckning av de i studien ingående ledarna är 

samarbetsövningar och olika lekar. En ledare uttrycker detta “När man gör en lek så är det ju ofta 

samarbete. Det är ju kopplat till social kompetens och liknande. Om man märker att eleverna 

lägger fokus på negativa delar får man säga ifrån där”. Lekarna kan resultera i situationer där 

interaktionerna kan leda till negativ stämning i gruppen. Det blir då ledarens roll att tillrättavisa 

detta beteende, destruktiva beteenden bör snabbt motverkas för att motverka osämja inom 

gruppen. Att ledaren är engagerad i sammanhanget och uppmärksam på vad som sker i gruppen 

blir essentiellt för att det ska vara möjligt att notera och tillrättavisa negativa sociala processer. 
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8.5.2 Att konstruera en socialt främjande idrottsmiljö 

Det framstår från respondenternas uttalanden att idrottsliga miljöer kan vara positiva för sociala 

processer, däremot är skapandet av en främjande miljö något som ledaren i hög grad ansvarar för. 

Beskrivningen av en sådan miljö varierar respondenterna emellan. “Eleverna ska våga prova, 

försöka och testa. De ska känna sig trygga med mig och varandra för att socialisationen ska 

kännas positiv”. Det ska vara en öppen miljö, dels deltagarna emellan, men även mellan deltagare 

och ledare. Att man låter eleverna delta utifrån sina egna förutsättningar, därmed prova sin 

förmåga kan leda till vad respondenten anser vara positiv socialisation. 

Ledarens relation till ungdomar i grupprocesser visar sig vara viktig. Att ledaren bygger sociala 

kontakter och lär känna sin grupp leder till att hen kan anpassa sin undervisning utifrån 

individernas behov.  

Jag tror det handlar om ledarskapet i stort. Att de blir sedda, man försöker få en personlig 
kontakt som att lära sig namnen snabbt. Man pratar med eleverna, respekterar dem och 
sätter tydliga ramar i undervisningen. Det blir tydliga ramar, men inom dessa blir det 
väldigt fritt till individerna att påverka. 

Att möta deltagarna och se dem som individer främjar en ömsesidig respekt. Rollen som ledare 

handlar om att sätta upp ramar för den idrottsliga situationen, för att sedan låta eleverna påverka 

vad som sker inom dessa avgränsningar.  

Något ledarna reflekterar över i idrottssituationer är elevernas attityder mot varandra, dessa 

måste också vara förlåtande och som deltagare har man ett ansvar att respektera andra. “Det 

handlar också om att våga blotta sig i gruppen. Får man en kommentar eller inte av kamraterna är 

avgörande. Det får jag som lärare ha en stor uppmärksamhet mot”. Arbetet att övervaka 

deltagarnas attityder mot varandra faller även det under ledarens ansvar i främjandet av en positiv 

socialisationsmiljö. Om en deltagare blottar sig i gruppen genom att utmana sin förmåga ska 

denna inte bli ifrågasatt eller förlöjligad av sina kamrater. 

8.6 Idrottsarenan som socialisationsmiljö 

Detta avsnitt avser att kartlägga respondenternas upplevelser om idrottsarenan som en 

socialisationsmiljö. Utifrån den insamlade datan följande underkategorier konstruerats: 8.6.1 

Deltagande på egna villkor samt 8.6.2 Gemensam urgångspunkt. Varje underkategori innehåller 

beskrivningskategorier med citat eller utsagor från respondenterna. 

8.6.1 Deltagande på egna villkor 

Idrotten är till stor del baserat på frivilligt deltagande där barn, ungdomar och vuxna själva är 

ansvariga för sitt deltagande. Detta med undantaget för skolundervisning, men även i skolvärlden 

väljer personer själva grad av deltagande. En ledare för ett idrottsorienterat projekt motiverar 

varför deras projekt utvecklades för den civila arenan med hjälp av detta. 
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Den civila arenan väljer man mer själv, och därför tänkte vi att om vi får in dessa tjejer i 
idrottsrörelsen så kommer de kunna integreras snabbare. De kommer få ett större 
nätverk, ha något på sin fritid och lära känna sin kropp! Detta kan man sedan ta vidare 
med sig till andra arenor.  

Personerna som befinner sig i idrottsrörelsen är där på eget initiativ. Det fria valet är begränsat i 

andra arenor, man väljer inte vilka som ska ingå i familj eller i skolmiljöer och därför utmärker 

den civila arenan sig i denna benämnelse. Genom idrottsrörelsen kan utövare sedan lära känna sig 

själva och andra, vilket sedan kan avspeglas på andra arenor i samhället. 

En lärare diskuterade kring skillnader i inställningen till idrott och hälsa mellan olika klasser på 

skolan, då främst de elever som ingår i språkligt introduktionsprogram (SPRINT) och andra 

klasser. “Det verkar vara en skillnad i deras inställning till ämnet bland SPRINT-grupperna. Som 

lärare märker man verkligen skillnader i deras förhållningssätt till ämnet”. Framtoningen av detta 

utdrag var väldigt positiv och respondenten framställde skillnaden som att SPRINT-elever har en 

större positiv anda i undervisningen. Vidare utvecklade respondenten detta med gruppens 

relationer till varandra. 

Jag tycker ju att de (SPRINT-gruppen) är helt fantastiska på det här. De är så gulliga mot 
varandra, man försöker passa varandra och få med alla. Det spelar inte roll om du är kille 
eller tjej, vilket land du kommer från. Alla blir likvärdiga, alla blir värdesatta och man visar 
varandra respekt. Detta kanske man inte får i något annat ämne. 

Deltagandet i idrottslektionerna bland SPRINT-grupperna framställs som positivt och ämnets 

särskiljer sig enligt respondenten genom att gruppen blir mer jämställd jämte undervisningen i 

andra ämnen. Även deltagarnas goda respekt och hänsynstagande gentemot varandra lyfts fram. 

8.6.2 Gemensam utgångspunkt 

Respondenterna upplever idrotten som en mötesplats där andra förutsättningar krävs än på andra 

arenor i samhället. Språkliga barriärer raderas då kraven på kommunikation förändras och det 

idrottsliga språket ges större utrymme. Även den tydliga strukturen inom idrottsliga sammanhang 

lyfts fram av respondenterna som positivt för socialisationsprocesser i idrotten. 

Jag tror att det är ett bra ställe att börja på för, som jag var inne på tidigare, man behöver 
inte ha språket på samma sätt från början utan man kan komma in i en idrottsrörelse utan 
att ha ett språk och det kan vara mycket lättare att förstå sig på för jag tror att det är mer, 
det är enklare att förstå sig på normer. Sen är det ju, även inom idrottsrörelsen så finns 
det ju väldigt starka strukturer och regler och ramar. 

När samtliga deltagare utgår från samma ramar i sammanhanget, exempelvis regler i idrotter leder 

det till tydlighet vilket framstår som positivt. De normer och förväntade beteenden som gäller i 

kontexten är ofta uttalade och därav mer konkreta än i andra miljöer. Kraven på språkliga 

färdigheter är lägre i idrottssammanhanget vilket kan underlätta interaktioner med andra och 

därmed finner respondenterna en positiv aspekt på idrotten som socialisationsmiljö. 
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Idrotten är en arena där människor från olika delar av samhället möts, den upplevs av 

respondenterna som en mötesplats där människor med olika förutsättningar samlas under en 

gemensam utgångspunkt. Människor möts under mer jämnvärdiga förhållanden. 

Ja, en fördel med idrotten är ju att det spelar ju ingen roll om du är VD eller om du är 
lagerarbetare. När du tar på dig träningskläderna så kan du inte dölja dig bakom en slips, 
okej du kan ha några skor som kanske är något dyrare men det är inget man tänker på så. 
Så man klär ju av människor rollerna, alltså de här rollerna man har kanske i arbetslivet 
och de här hierarkierna, de monterar man ju ner. Det tycker jag ju är den stora fördelen 
med idrott. 

De socioekonomiska skillnaderna som finns mellan människor kan vara faktorer som spelar stor 

roll i sociala sammanhang, men om två personer utövar samma idrott i grupp förändras 

kontexten. Vad som istället blir av importens är till exempel individernas fysiska förmåga och 

samarbetsförmåga. Respondentens uttalande förstås som att utövarna i idrottssammanhanget 

frångår rollen som hen har på arenor utanför idrotten och istället blir en del av en grupp med en 

gemensam utgångspunkt: idrottsutövare. 

8.7 Motverkande av utanförskap 

Respondenterna besvarade frågor gällande sin upplevelse om idrottens förmåga att motverka 

utanförskap i gruppen. Utifrån den insamlade datan har följande underkategorier konstruerats: 

8.7.1 Identifiering av utanförskap, 8.7.2 Individorienterat arbete, samt 8.7.3 Arbetsmetoder orienterade mot ett 

kamratansvar. Varje underkategori innehåller beskrivningskategorier med citat eller utsagor från 

respondenterna. 

8.7.1 Identifiering av utanförskap 

En förutsättning för att kunna arbeta mot utanförskap är identifieringen av densamma, att märka 

negativa beteendemönster i gruppen beskrivs som ett sådant. En ledare diskuterar vikten av att ha 

ett klassrum där endast svenska språket används för lärarens skull. “Om de får använda sina 

språk kan det snackas hur mycket skit som helst om mig, andra eller så. Det är viktigt att jag som 

ledare har koll på vad som sägs i rummet”. För att ledaren ska kunna ha kontroll över miljön 

inom vilka idrottsutövarna befinner sig kräver detta att kommunikationen i gruppen begränsas till 

ett språk som ledaren behärskar. I grupper där främmande språk används kan deltagarna utan 

ledarens insyn utsätta andra för mobbing och andra exkluderande beteenden. 

8.7.2 Individorienterat arbete 

Som ledare för projekt med syfte att integrera och socialisera ungdomar förväntas det att man 

motarbetar utanförskap genom mobbning och liknande. Projekten som är inkluderade i studien 

hade ofta uttalade arbetssätt för att förhindra uppkomsten av utanförskap i grupperna. Att arbeta 

med att stärka individerna i gruppen kan enligt en respondent användas som arbetsmetod för att 

motverka utanförskap. 
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Vi jobbar ju jättemycket med att stärka den enskilde. Vi kan göra hembesök men vi ser 
inte det som en lösning på problemet i sig så liksom utan för oss är det att jobba med den 
enskilda individen och stärka den personen. 

Ledaren upplever att arbetet med att stärka den enskilda individen ska vara tillräckligt för att alla 

deltagarna ska uppleva sig som en del av gruppen. Dessutom finns en förbestämd plan för hur 

detta arbete ska kompletteras utifall att ledaren upplever ett utanförskap, en andra resurs att nyttja 

i processen. 

8.7.3 Arbetsmetoder orienterade mot kamratansvar 

För att motverka utanförskapet kan ledare också använda sig av gruppen för att inkludera den 

som är utanför igen. I idrotten där gruppen är beroende av varandra främjas prestationsförmågan 

för kollektivet om samtliga individer är del av gemenskapen enligt en respondent. “nej, men det 

är ju som i vilket lag som helst att betona hur viktigt det är med laget och att alla är viktiga för att 

laget ska funka”. Att uppmuntra och motivera medlemmarna i gruppen till en inbjudande, positiv 

miljö genom att få dem att tänka på gruppens bästa blir i detta fall vad som förhindrar 

utanförskap. Med kollektivets intresse i åtanke motverkar då deltagarna exkludering. 

För att inkludera en person i gruppen som upplevs utanför uppger en respondent att hen 

begrundar vilka personer i gruppen som kan aktiveras för en smidigare process.  

De man märker som kanske är lite utanför försöker man ju lyfta lite extra. Sen gör man 
det med eleverna, då är det viktigt att man vet vilka elever man säger det till. Så att de 
kanske hänger på och lyfter eleven. Man får ibland som lärare jobba lite i det tysta. 

Att inkludera en person genom gruppmedlemmarna kräver att ledaren känner gruppen och 

individerna i den. Detta arbete sker inte inför samtliga deltagare utan i skymundan för alla utom 

de inblandade. Ledaren har en möjlighet att uppmärksamma gruppen på en individs attribut, vilka 

gruppen sen kan använda sig av för att lyfta personen, enligt respondenten. 

8. 8 Motverkande faktorer 

I delavsnitt 8.8 presenteras respondenternas upplevelser av vilka faktorer som motverkar 

invandrarungdomar från att via idrotten integreras in i ett samhälle. Utifrån den insamlade datan 

har följande underkategorier konstruerats: 8.8.1 Olika behov och förutsättningar, 8.8.2 Religion/kultur, 

8.8.3 Utanförskap kräver engagemang från idrottsrörelsen, 8.8.4 Genus och diskriminering, 8.8.5 Ekonomiska 

resurser, 8.8.6 Utelämnande miljö, 8.8.7 Dålig utbildning hos ledare samt 8.8.8 Betygskriterier. Varje 

underkategori innehåller beskrivningskategorier med citat eller utsagor från respondenterna.   

8.8.1 Olika behov och förutsättningar 

En sak som är viktig att tänka på som gör att idrotten inte alltid fungerar som en 

integrationsarena utan vidare ansträngning är att alla individer som invandrar till Sverige är olika 

och därmed skiljer sig arbetet åt hur man som ledare eller lärare bör arbeta med dessa ungdomar, 
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upplever en respondent. ”Man måste se till personens förmåga att integreras” menar en ledare 

och en annan fortsätter: 

Hos oss är det en stor faktor att de faktiskt inte får integreras i olika arenor, att man blir 
bestraffad om man exempelvis skulle gå på en idrott, börja i en idrottsförening eller välja 
att umgås med vissa kompisar. Så det ser vi som ett stort problem för våra ungdomar att 
man faktiskt inte har den här integrationsmöjligheten på samma sätt för att man blir 
begränsad hemifrån. 

Respondenterna upplever att det finns ett problem i och med att många invandrarungdomar inte 

når den formella idrottsarenan eftersom de har andra förutsättningar att göra det än svenska 

ungdomar då de exempelvis blir begränsade hemifrån från att idrotta. 

8.8.2 Religion/kultur 

Religion och kultur är en aspekt som ibland påverkar ledarnas arbete för integration via idrott, 

enligt utsagor från våra respondenter. En idrottslärare uttrycker: 

Det är några som missar varje lektion på fredagar eftersom det krockar med deras 
fredagsbön. De har förklarat för mig att de kommer missa lektionen under fredagar, för 
deras religion säger att det är fredagsbön under fredagsförmiddagen. Där har jag ett 
problem. 

Eftersom idrottslektionen infaller på fredagar krockar det med fredagsbönen för dessa 

invandrarungdomar som är troende muslimer. 

En annan respondent som är man och idrottslärare upplever att simundervisningen påverkas 

och är ”ett problem som måste övervinnas” då muslimska tjejer inte får lov att ha 

simundervisning med honom på grund av deras religion. Det löser de genom att hyra in extra 

kvinnliga simlärare på särskilda tider där inga män får närvara. Men det är något som skolan och 

läraren i fråga helst skulle vilja undvika på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl. 

Grundat på respondenternas upplevelser kan vi sammanfattat att de processer som befinner 

sig inom idrottsverksamheten kan kompliceras på grund av kulturella skillnader. Förhållningssätt 

till idrotten samt religionsutövning är aspekter som respondenterna belyser. 

8.8.3 Utanförskap kräver engagemang från idrottsrörelsen 

Att det svenska samhället på många platser, framförallt i storstäderna, är alldeles för segregerat är 

ett stort problem som gör att många invandrarungdomar isoleras och stängs ute från såväl 

samhället och idrottsvärlden, menar en respondent. Han uttrycker följande: 

Hur ska man då komma i kontakt med svenska och det svenska samhället om man aldrig 
träffar svenskar? De enda svenskar de träffar är polisen, någon på arbetsförmedlingen 
eller försäkringskassan och lärare. Hur ska man då komma i kontakt med andra svenskar? 

Upplevelsen är att det är svårt för invandrarungdomar att bli en del av samhället om det råder för 

stor segregation där invandrare aldrig möter svenskar. Samma respondent upplever att det krävs 
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ett engagemang från samhällets- och idrottsrörelsens sida för att nå till dessa ungdomar som är 

isolerade i sina förorter utan kontakt med etniskt födda svenskar. 

Det är en generell utmaning inom idrottsrörelsen idag att få fler inom föreningslivet att 
engagera sig. De som kommer till Sverige nu har inte en aning om hur det svenska 
föreningslivet funkar, det här med det ideella föreningslivet. Det är en jätteutmaning att 
förklara det. Jag menar, kommer du ifrån Syrien är det ju bara att ta med dig din tioåriga 
dotter och gå ner till den lokala idrottsföreningen och knacka på, men man vet ju inte hur 
det fungerar så det är en jätteutmaning för idrottsrörelsen att förklara hur det ligger till. 

En annan respondent är inne på samma linje och hävdar att idrottsrörelsen både kan och borde 

göra mer åt detta eftersom man skulle vinna på det både idrottsmässigt och ur 

integrationssynpunkt. Den här ledaren säger: 

Vi har många som kommer från Asien som är otroligt mycket bättre än alla svenska 
ungdomar i volleyboll. Det är liksom en kultur att man spelar det där. Men 
volleybollrörelsen tar inte till vara på det trots att det vet att de finns. Jag tror att 
Upplands idrottsförbund och alla deras specialidrotter borde kunna ha mycket mera 
projekt så att man får in alla de här ungdomarna och det ger ju mervärde i allt annat som 
här i skolan, i studier framöver och allt, hela samhällsuppbyggnaden. 

Att idrottsrörelsen behöver engagera sig och bli mer aktiv i arbetet med att nå ut till 

invandrarungdomar upplever de här respondenterna som oerhört viktigt då det är ett stort 

problem idag som motverkar arbetet med integration för invandrarungdomar. 

8.8.4 Genus och diskriminering 

Att det inte satsas på tjejer inom idrottsrörelsen i samma utsträckning som killar är en aspekt som 

gör det svårt för tjejer att ta sig in på den formella idrottsarenan generellt sett och om man sedan 

lägger på variabeln ”utländsk bakgrund” också så bidrar det till en än större svårighet att ta sig in i 

idrottsrörelsen, menar en respondent. Vidare menar respondenten att:   

Om man tar gruppens förmåga brukar man utgå ifrån den som är starkast i gruppen, den 
som har tolkningsföreträdet, vilket oftast är mannen. Det gör det lättare för killar att 
integreras jämfört med tjejerna. 

Pojkar har tolkningsföreträde vilket missgynnar tjejer och det blir ännu svårare om man kommer 

till Sverige som invandrare, upplever respondenten. 

Diskriminering är något som gör att invandrarungdomar i allmänhet och invandrartjejer i 

synnerhet isoleras från den formella idrottsarenan, upplever en annan respondent. ”Om en tjej 

har slöja så begränsas hon på olika arenor för att hon blir diskriminerad för att hon har slöja”, 

upplever respondenten. 

Den gemensamma nämnaren för den här underkategorin är att Genus- och 

diskrimineringsproblematik är ett hinder för invandrarungdomar i allmänhet och invandrarflickor 

i synnerhet. 
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8.8.5 Ekonomiska resurser 

En faktor som lyfts fram som ett hinder till att nå den formella idrottsarenan är 

invandrarfamiljers ofta begränsade privatekonomi. ”Det är inte självklart att man (utövaren) har 

råd att betala medlemsavgiften eller det material som behövs för att utöva sporten”, säger en 

ledare. 

Men det är inte bara familjers privatekonomi som är ett problem, menar en annan respondent, 

utan det är även bristfälliga ekonomiska resurser från samhället som motverkar att 

invandrarungdomar tar sig in i idrottsrörelsen. 

Allt dras ju ner hela tiden tills det som är nödvändigt, såsom skollag och så vidare, säger 
måste finnas. Det här extra finns ju inte riktigt längre med fria aktiviteter och någon 
fritidsledare som står där på eftermiddagen och arrangerar fotbollsturneringar och sånt. 
Där är det ju otroliga möjligheter att integrera. 

Ytterligare en ledare utvecklar resonemanget och menar att: 

Sådana verksamheter utanför skoltid ingår inte i tjänsten och därmed hinns det inte med 
vare sig man skulle vilja eller inte på grund av allt administrativt arbete som ingår i 
idrottslärartjänsten numera. Det skulle behövas större ekonomiska resurser på det med 
tanke på hur det kommer se ut framöver. 

Att det inte satsas på spontana aktiviteter i samma utsträckning som förr upplevs som ett 

problem eftersom att det där finns goda möjligheter till att mötas och integreras, enligt 

respondenterna. Samhällets besparingar ses alltså här som en motverkande faktor till integration 

via idrotten. 

8.8.6 Utelämnande miljö 

Idrott är en plats där många antar att integrationsmöjligheterna är stora och så är det också om 

miljön är den rätta, menar en idrottslärare. ”Men hamnar man istället där att det blir en otrygg 

miljö så kan det bli att elever ställer sig i ett hörn och inte vill delta oavsett vilken aktivitet man 

gör”, upplever respondenten. 

En annan respondent fyller på och menar att miljön är otroligt viktig inom just idrotten 

eftersom det är en miljö där man blir utelämnad på ett annat sätt än i andra ämnen. ”Det finns 

risk att nyanlända försvinner i gruppen om miljön inte är rätt”, upplever hen. 

Att som ledare skapa en miljö där alla individer känner sig trygga och får möjligheten att 

integreras upplevs här som viktigt inom just idrottsrörelsen eftersom det är en utelämnande miljö 

inom idrottsväsendet. 

8.8.7 Dålig utbildning hos ledare 

Ledarskapet är viktigt och något som är avgörande för om miljön och gruppen ska fungera i en 

klass. Men det är relativt stor skillnad att leda en ”vanlig klass” jämfört med de ungdomarna som 

går på SPRINT-programmet, upplever en idrottslärare och beskriver sedan följande: 
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Jag tycker inte att jag är speciellt bra på det arbetet (undervisa SPRINT-elever). Jag tycker 
tyvärr inte att det blir där jag lägger min största vikt. Det kanske inte är så konstigt 
eftersom det är en liten del av min tjänst. Det kanske hade varit annorlunda om jag valde 
att prioritera på ett annat sätt men även om jag hade fått utbildning i det. Jag har inte fått 
någon utbildning i SPRINT utan de förväntar sig bara att jag ska gå in och ta gruppen. 

Att dels få mer utbildning och mer tid till sitt arbete med SPRINT-elever menar respondenten 

här skulle göra skillnad i arbetet med dessa ungdomar. 

8.8.8 Betygskriterier 

Betygskriterierna hämmar undervisningen och integrationsarbetet för invandrarungdomar som 

läser på SPRINT-programmet, menar en idrottslärare och fortsätter: 

Det största problemet tycker jag är de betygskriterier som finns. Främst inom 
simundervisningen som jag tycker är väldigt konstig. Jag har haft elever som inte får börja 
gymnasiet för att de inte kan simma. Du har varit i Sverige i åtta månader, klarat allt 
annat. Men du kan inte simma så du kan inte börja gymnasiet. Jag tycker det är absurt. 
Det är inte så lätt om du är arton år och aldrig varit i vatten tidigare. Det finns betydligt 
viktigare saker än att simma då i min mening. 

Betygskriterierna och kraven på eleverna är för inrutade och därför följs inte alltid de 

kunskapskrav och de betygskriterierna som ingår i uppdraget utan arbetet anpassas utifrån det 

som upplevs mest passande för gruppen i den specifika situationen, menar samma ledare. 

Följande resonemang utvecklas ytterligare av samma respondent: 

I framtiden kommer vi få in en ny grupp här som kanske är nyanlända från traumatiska 
upplevelser. De kanske kommer från en båttur för tre månader sen. Sen ska de in i skolan 
på gott och ont. Det är ett ganska fyrkantigt system där de ska klara kunskapskrav med 
vissa betyg. Jag vet inte om jag tycker att det är det bästa systemet för dem i det läget. 

Betygskriterierna upplevs här utgöra ett hinder i form av att de ibland upplevs som för strikta och 

ej är utformade efter den grupp elever som SPRINT-programmet består av, enligt respondenten 

från studien.   
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9 Diskussion 

I avsnitt 9 diskuteras det som framkommit utifrån resultaten av vår fenomenografiska analys. Vi 

utgår i avsnittet från vårt syfte och våra frågeställningar. Vi ämnar även att koppla ihop studiens 

resultat med avsnitten som behandlar bakgrund (3) och tidigare forskning (4) för att knyta an till 

arbetets teoretiska grund. I delavsnitt 9.1 diskuteras konflikten mellan begreppen integration och 

socialisation, i 9.2 diskuteras ledarnas arbete med integration respektive socialisation, i 9.3 

diskuteras motverkande faktorer för idrott och integration respektive socialisation, i 9.4 

diskuteras metoden för studien och slutligen i 9.5 presenteras ett delavsnitt över vidare forskning 

i ämnet.  

9.1 Konflikten mellan begreppen integration och socialisation 

I delavsnitt 9.1 diskuteras konflikten mellan begreppen integration och socialisation utifrån 

respondenternas upplevelser av begreppen som vi presenterat i avsnitt 8, det vill säga resultat- 

och analysavsnittet. I 9.1.1, presenteras respondenternas upplevelser av begreppen integration 

respektive socialisation i förhållande till författare och forskares definitioner av begreppen.  Detta 

delavsnitt följs av att vi, i 9.1.2, motiverar valet att använda oss av båda begreppen trots att de 

utifrån respondenterna upplevs som snarlika utan tydlig demarkationslinje.   

9.1.1 Respondenternas upplevelser kopplat till teoretiska definitioner 

Att integration inte bara är en invandrarfråga utan även en fråga om rättvisa och alla individers 

lika värde i ett samhälle, som Popoola beskriver (2002, sid. 31), är ett perspektiv som 

respondenterna instämmer i när de får chansen att ge sin definition av begreppet. I 8.1.1 beskrivs 

ledarnas tankar kring integration i form av likvärdighet medan det i 8.1.2 redogörs för hur 

respondenterna förknippar begreppet med att alla individer ska ha tillgång till samhällets samtliga 

arenor.  

Att integration och socialisation handlar om att individer möts är något som våra 

respondenter erfar. I 8.1.3 redovisas hur en respondent menar att integration handlar om att bli 

en del av en gemenskap. En annan ledare menar att såväl integration som socialisation handlar 

om social kompetens och interaktionen mellan individer är då den minsta gemensamma 

nämnaren mellan begreppen. Nedan citeras en respondent på frågan om hur hen upplever 

socialisation:  

“Socialisation blir för mig relativt nära integration, det handlar om att komma in i en social 

situation och socialisera någonting. Ganska liknande integration skulle min benämning vara.”  

Det här citatet från en ledare beskriver många respondenters upplevelser av begreppen som vi 

rör oss med under studien. Det är något vi hade förutsett med tanke på att båda begreppen 
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innefattas av att individer möts och tillsammans bildar en enhet bestående av en grupp 

människor.  

Gällande integration har vi beskrivit två olika sätt att integreras på, nämligen via 

assimilationsmodellen och integrationsmodellen (se 3.2.1). I vår studie framkommer det att våra 

respondenter uteslutande arbetar utifrån den senare modellen, där ambitionen är att individer 

från majoritetsbefolkningen möter minoritetsbefolkningen och där de båda grupperna ger och tar 

för att kunna mötas på lika villkor. Vid arbete enligt integrationsmodellen, som våra respondenter 

arbetar utifrån, anser vi att det finns en nära koppling mellan integration och socialisation i den 

mån att begreppen innefattar interaktion mellan individer som möts och bildar en gemenskap i 

form av en process där individerna interagerar och möts på lika villkor. När det gäller 

socialisation menar Nilsson (1998, sid. 88) att ett samhälle inte kan existera utan att grunden av 

detsamma förmedlas eller reproduceras till senare generationer. Det innebär med andra ord att ett 

samhälle per automatik alltid består av socialisationsprocesser i form av möten mellan människor 

och om dessa möten emellertid sker enligt integrationsmodellens devis om att majoritetsgruppen 

möter minoritetsgruppen och det eftersträvansvärda är att grupperna ska anpassa sig till varandra 

blir det en tydlig koppling begreppen emellan, vilket våra respondenter påpekar.   

9.1.2 Varför båda begreppen i studien?  

Initialt i arbetsprocessen ämnade vi endast använda oss av integrationsbegreppet men efterhand 

föddes tankar kring att även involvera begreppet socialisation. Då vi är två författare i detta 

arbete möjliggjorde det en tydlig och konkret arbetsfördelning sinsemellan vilket var en faktor 

som gjorde att vi valde att inkludera båda begreppen trots den relativt otydliga demarkationslinjen 

mellan begreppen som vi upplevde till en början. Vid vidare läsning och under skrivprocessen 

upptäckte vi dock att det finns skillnader mellan begreppen. Såväl integration som socialisation 

består av processer. Vid integration består processen av tre steg: delaktighet som leder till 

interaktion vilket i sin tur mynnar ut i att en individ integreras i en grupp bestående av andra 

individer (Christensen & Christensen, 2006, sid. 26) medan socialisationsprocesser tar form av 

interaktioner, som antingen är systematiska eller osystematiska, i en grupp där individerna 

påverkas av tillhörighet i andra grupper (Wagnsson, 2009, sid. 20). Med andra ord tolkar vi 

skillnaden mellan begreppen som att integration innefattar vägen till att komma in i en grupp 

genom interaktion individer emellan medan socialisation består av interaktion mellan individer 

som redan befinner sig i en grupp och hur individen påverkas av de olika grupperna. Till detta 

bör tilläggas att en individ påverkas av en grupp för att sedan överföra det förvärvade 

personlighetsdraget till andra grupper. Detta gör att vi anser begreppen vara fristående från 

varandra med greppbara, separata definitioner. Resultatet har även framhävt en skillnad mellan 

begreppen utifrån respondenternas definitioner. 
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9.2 Ledarnas arbete med integration respektive socialisation 

Avsnitt 9.2 ämnar att diskutera ledarnas arbete med integration respektive socialisation. De 

argument som framförs är hämtade från resultatet av studien (avsnitt 8). I delavsnitt 9.2.1 

framförs de argument ledarna angett som idrottssituationens fördelar i integration respektive 

socialisationsarbete. 9.2.2 belyser det respondenterna uppgivit vara ledarens roll i arbetet. I 

delavsnitt 9.2.3 framförs ledarnas syn på mötet mellan människor och kulturen i 

idrottssammanhang. 

9.2.1 Idrottssituationens fördelar 

Idrotten framstår som en unik arena för integration i den bemärkelse att alla ingående i gruppen 

utgår från samma förutsättningar enligt respondenterna. Socioekonomisk status, arbetskarriär och 

bostadsområde är inte längre faktorer som segregerar personerna (Peterson, 2000, sid. 156). 

Kontexten inom vilka personerna möts blir också annorlunda i den bemärkelse att projekten 

innefattade i detta arbete är främst lagidrotter, vilket förutsätter god gruppdynamik och 

samarbete. Mindre grupperingar inom gruppen socialiseras och spräcks enligt ledarna i 

idrottssituationer.  

En annan faktor som utpekats vilken leder till en risk för stigmatisering är språkkunskaper. En 

respondent i studien menar att idrotten har ett eget språk, ett mer universellt språk där vi 

förmedlar kommunikationen på andra sätt än verbalt. Detta är något som respondenten antyder 

vara fördel i arbetet med både integration respektive socialisationsprocesser.  

Tydligheten i idrottsrörelsens struktur, med uttalade regler, normer och värderingar poängteras 

av respondenter som fördelaktigt för idrottsarenan (ibid. sid. 156). En respondent beskriver 

ramarnas påverkan som att utövaren inte behöver “komma på vad man ska säga”. Ledaren 

upplever idrottstillfällens styrka i dess självklarhet och naturlighet i vad man strävar mot och 

därmed underlättas processerna. 

Idrottsrörelsen befinner sig på den civila arenan i vardagen; en arena som personen själv väljer 

vad som ska ingå i samt ett frivilligt deltagande. Detta särskiljer den civila arenan en persons liv 

enligt en respondent. Det fria valet ges större plats på denna arena jämfört med exempelvis 

familjen eller skolan. Med denna motivering vänder sig respondentens projekt till idrottsarenan. 

Förhoppningen med detta projekt är att påverka individen genom idrotten, vilket sedan ska 

kunna förankras och tas med till andra sociala arenor. Denna modell överensstämmer till stor 

grad med det vi tidigare kallat mesosystem, där en individsegenskaper förvärvas i ett mikrosystem 

för att sedan avspeglas i nästa (Wagnsson, 2009, sid. 25).  

Sammanfattat upplever respondenterna idrottens förutsättningar som integration och 

socialisationsmiljö, men vid försök att konkretisera vad och varför idrotten har goda möjligheter 

för detta skiljer sig beskrivningarna. Detta kan bero på vad respondenten väljer att lyfta fram 

under intervjutillfället eller att ledarna har olika syn på idrottens förmåga att främja integration 

samt socialisation. 
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9.2.2 Ledarens roll 

Att idrotten anses som en god miljö konstaterades i tidigare avsnitt, ledare uppger idrotten möta 

alla på samma sätt, under andra förutsättningar än andra arenor. Somliga ledare reflekterar kring 

ledarens roll för att skapa miljön och vad som utmärker en stimulerande miljö. 

Hur denna miljö utmärker sig varierar beskrivningarna i, en respondent lyfter fram målet att 

eleverna ska våga misslyckas medan en annan ledare lyfter fram att resultatet är underordnat. 

Lekar och övningar med samarbete i fokus finns även bland respondenternas svar. I dessa lekar 

och övningar är fokus uttalat samarbete och deltagarna vet om att deras resultat är beroende av 

deras samarbete.  

Ledarens förhållningssätt till gruppen är även en förutsättning för att främja integrations och 

socialisationsprocesser. I försök att beskriva en främjande miljö för socialisation belyser en ledare 

detta genom “De ska känna sig trygga med mig och med varandra för att socialisationen ska 

kännas positiv”. Ledaren vidareutvecklar detta med konkreta tillvägagångssätt för att bygga ett 

förtroende och skapa trygghet med deltagarna. Respekt, tydligt ledarskap och deltagarnas 

möjlighet att påverka inom ramarna för idrotten lyfts fram av ledaren. En annan ledare diskuterar 

kring ledarens roll för att kontrollera sociala interaktioner gruppmedlemmarna emellan. Att 

miljön påverkas av dels deltagare, men även ledarna är respondenterna överens om. När 

integration och socialisationsmiljön diskuteras framstår det mellan respondenterna skillnader i 

medvetenhet om dessa, vissa respondenter framhäver tydligt att det är ledaren som skapar de 

goda förutsättningarna för integration samt socialisation medan andra bara anser det vara en 

arena med goda förutsättningar. 

9.2.3 Mötet med majoritetskulturen 

Människor möts i idrottsmiljön, ledare menar att det sociala utbytet inom arenan sker dels 

individer emellan, men även med kulturellt betingade aktiviteter. En ledare tar upp exemplet 

brännboll, om idrotten i exempelvis skolan kan leda till att invandraren vet hur brännboll går till 

kommer det leda till en förenklad integration samt socialisationsprocess i framtiden. För att 

komma in i grupper krävs det ibland att man har delar av kulturarvet med sig. Detta menar 

respondenten att man kan förvärva sig genom idrotten.  

Andra kulturellt betingade beteendemönster och personlighetsdrag som ledare lyfter fram är 

att passa tider och lära sig samarbeta. Dessa karaktärsdrag bedöms även som åtråvärda i andra 

sammanhang, till exempel i arbetssätt och liknande. Dessa karaktärsdrag är något som alla har 

nytta av att använda sig av, oavsett socioekonomisk status och liknande. Resterande del ämnar sig 

att överväga de sociala egenskaper invandrare kan dra fördel av från idrotten. 

Som vår tidigare nämnda definition av socialisation menar är socialisationen utvecklingen av 

normer, värderingar och annat som sedan tar sig uttryck i andra sammanhang (Wagnsson, 2009, 

sid. 21). Detta menar en respondent är “verktyg för att hantera vardagen”, att möta normerna gör 

att de uppenbarar sig och man blir införstådd med dem. Efter detta kan personen sedan lättare 
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integreras i samhället eftersom normöverträdande beteenden anses vara stigmatiserande av flertal 

respondenter.  

Vi författare vill här utveckla en teori utifrån uttalanden där socialisationen i det närmsta 

definieras som en väg att integrera individen. 

För mig innebär socialisation att man socialiseras in i de normer och den värdegrund som 
finns i det land, eller det området man bor i. Att man får liksom en socialisering till att 
nånstans kunna hantera vardagen. För att om man inte får socialisering och några 
kunskaper hur normer ser ut i exempelvis Sverige så är det ju mycket, mycket svårare att 
integreras. 

Enligt uttalanden likt dessa kan man tänka sig att respondenterna använder 

socialisationsprocesser för att integrera personer. Socialisationen blir en del i projektet att 

integrera en person i samhället. Att utveckla normer, handlingsvanor samt värderingar i ett 

mikrosystem kommer påverka personens agerande i andra mikrosystem via mesosystemet 

(Wagnsson, 2009, sid. 24). Integrering är inte bara en persons definition av sig själv utan det är 

även majoritetskulturens syn på individen. Enligt teorin kan en person då formas i mikrosystem, 

avspegla personligheten via mesosystemet och därefter mer “passa in” i makrosystemets 

definition av integrerad. 

9.3 Motverkande faktorer 

I kommande delavsnitt diskuteras respondenternas upplevelser av de motverkande faktorer som 

de upplever stör relationen mellan integration respektive socialisation och idrott. Detta jämförs 

med den tidigare forskning som finns presenterat gällande detta i avsnitt 4.2. I 9.3.1 diskuteras 

och jämförs svårigheten att nå den formella idrottsarenan och i 9.3.2 lyfts det problem som vi 

anser vara mest väsentligt, utifrån responenternas upplevelser, väl inne i den formella 

idrottsarenan fram och diskuteras med studiens teoretiska grund, i avsnitt 4.2, som motpart.  

9.3.1 Svårt att nå den formella idrottsarenan  

Att minoritetsgruppen ofta får stå till sidan och anpassa sig i alltför stor utsträckning till 

majoritetsgruppen är ett stort problem när det gäller att integrera människor in i olika 

verksamheter, menar Lagergren & Fundberg (2010, sid. 45). I 8.8.2 redogörs för hur en 

respondent upplever att integrationsprocesser via idrotten ibland kompliceras på grund av 

kulturella skillnader och i 8.8.4 presenteras en underkategori från respondenters upplevelser av 

diskriminering som som en motverkande faktor till integration via idrotten. Vidare menar 

respondenter, i delavsnitt 8.8.3, att utanförskap för en minoritetsgrupp behöver bemötas genom 

en mer aktiv och engagerad idrottsrörelse för att lyckas integrera invandrarungdomar och 

motverka segregation. I studien Idrott för alla - ur nyanlända barns perspektiv (Hertting och Karlefors, 

2012) bekräftas respondenternas upplevelser att idrottsrörelsen behöver bli bättre på att fånga 

upp invandrarungdomar och locka dem till den formella idrottsarenan. I studien framgår det att 



 

 49 

dessa barn ofta vill men av olika anledningar trots det inte når till exempelvis 

föreningsverksamheter. En respondent uttrycker:  

... kommer du ifrån Syrien är det ju bara att ta med dig din tioåriga dotter och gå ner till 
den lokala idrottsföreningen och knacka på, men man vet ju inte hur det fungerar så det 
är en jätteutmaning för idrottsrörelsen att förklara hur det ligger till.  

En annan respondent uttrycker: “Om en tjej har slöja så begränsas hon på olika arenor för att 

hon blir diskriminerad för att hon har slöja”. 

Det respondenterna beskriver ovan är något som även vi upplever som ett stort problem och 

de enskilt största motverkande faktorerna till att invandrarungdomar inte alltid lyckas integreras 

in i samhället via idrottsrörelsen. Vill man, som individ ur en minortetsgrupp, integreras och delta 

på samma villkor som övriga deltagare inom den formella idrottsrörelsen bör man få chansen att 

göra det genom information om hur det går till och utan att behöva anpassa sig helt och hållet 

efter majoritetsgruppens krav, anser såväl respondenterna som författarna.  

9.3.2 Problem i den formella idrottsarenan 

När invandrarungdomar väl nått den formella idrottsarenan i form av att de till exempel deltar på 

idrottsundervisningen i skolan finns det faktorer bestående av prestationskrav som försvårar 

arbetet med idrott som integrations- respektive socialisationsverktyg, upplever en respondent i 

avsnitt 8.8.8. Detta kan jämföras med resonemanget i avsnitt 4.2 där det beskrivs hur 

prestationsfixering i alltför hög grad kan påverka samspelet mellan individer i en grupp i och med 

att resultat med poängräkning och så vidare skapar grupperingar och rangordning i grupper där 

det inom idrottsvärlden och samhället egentligen eftersträvas en likvärdighet och en tillvaro där 

alla är lika mycket värda oavsett hur man presterar i sin idrott (Peterson, 2000, sid. 149). Det är en 

svår balansgång huruvida man som ledare bör förhålla sig till prestationer och resultat för i grund 

och botten handlar idrott trots allt i de allra flesta fall om att vinna eller nå ett visst resultat eller 

betyg men samtidigt får det aldrig gå så långt att det påverkar stämningen och relationerna i en 

grupp, anser respondenten. Detta gäller framförallt i grupper med invandrarungdomar där det 

primära syftet måste anses vara att integreras och tillåtas socialiseras in i olika grupper snarare än 

att vinna eller prestera på en viss nivå inom idrotten.   

9.4 Metoddiskussion   

Under 9.6.1 diskuteras studiens utfall utifrån den metod vi valde i arbetet. Vidare diskuteras 

studiens validitet respektive reliabilitet under delavsnitt 9.6.2.  

9.4.1 Urval och utfall 

Vid intervju som metod, inom ramen för vår studie, är det inte möjligt att generalisera eller dra 

någon slutsats för hur ledare för integrationsprojekt faktiskt arbetar med integration respektive 
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socialisation via idrotten på grund av det begränsande antalet respondenter som vi har i vår 

studie. I sådant fall hade det varit mer fördelaktigt att välja till exempel enkät som metod och 

istället gjort en kvantitativ studie med ett större urval. Det hade gjort att vi hade kunnat 

generalisera och påstå att ledare för integrationsprojekt involverande invandrar ungdomar arbetar 

på ett visst sätt för att integrera dessa invandrarungdomar in i samhället. I en kvalitativ studie, 

som vi har, är det dock inte det som är syftet utan det viktigaste är vad respondenterna i urvalet 

upplever och att de få respondenterna som medverkar i studien har mycket erfarenhet av 

fenomenet samt att materialet består av många olika perspektiv av fenomenen. 

Vid en kvalitativ undersökning av det här slaget är det lite utav en balansgång gällande antal 

respondenter för att få ihop den data som krävs för att presentera och analysera ett resultat av 

studien. Om urvalet är för stort, upplever vi att risken är att det blir för mycket data att ta hänsyn 

till vilket kan innebära att författarna inte lyckas gå in på djupet av ett fenomen vilket är syftet 

med kvalitativa undersökningar, men om urvalet däremot är för litet finns risken att det 

framkommer för få erfarenheter samt att det blir för lite data för författarna att använda sig av i 

studien. Med detta i åtanke upplevde vi initialt att åtta stycken respondenter vore lämpligt inom 

ramen för det här arbetet. Men efter att vi genomfört och transkriberat samt tematiserat sex 

stycken intervjuer med ledare för olika integrationsprojekt upplevde vi att vi hade data som täckte 

vårt syfte och våra frågeställningar utifrån en fenomenografisk ansats. Vi upplevde med andra ord 

att vi nått en teoretisk mättnad. 

Arbetet med att ta fram samt bearbeta datan under studiens gång har fortskridit på ett 

tillfredsställande sätt, upplever vi, då samtliga intervjuer har gått enligt planerat och vi har fått den 

data och det material som vi ansåg krävas för att genomföra studien utifrån syftet och 

frågeställningarna.  

9.4.2 Validitet och reliabilitet 

I frågan om hur detta arbetet förhåller sig till validitetsbegreppet anser vi utifrån de resultat 

intervjuerna frambringat att validiteten är god. Då frågeställningarna innefattar ledarnas 

definitioner av begreppen integration respektive socialisation leder detta till att respondenten 

måste ha en förkunskap om begreppet för att intervjun ska kunna genomföras. Hypotetiskt tänkt 

om det utifrån en intervju hade visats att en respondent inte kan definera ett begrepp hade det 

lett till en intervju av låg validitet. Samtliga respondenter som deltog i studien kunde definera 

begreppen och resterande del av intervjuerna grundar sig i respondentens definition. 

För att öka validiteten vid intervjutillfället presenterade författarna sina teman och syftet med 

undersökningen. Begreppen socialisation och integration presenterades kort och respondenten 

fick ställa eventuella frågor. Vid dessa tillfällen visade samtliga respondenter att de hade en viss 

förförståelse för området och intervjun påbörjades direkt därpå. 

I arbetet med samtalsintervjuer problematiseras reliabilitetsdiskussionen. Då vi under 

intervjutillfällen utgår från vad respondenter ger utlopp för i sina beskrivningar är det egentligen 
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vad respondenten väljer att använda som beskrivningsverktyg som blir av intresse för studien. 

Upprepade intervjuer skulle troligen resultera i en nyanserad beskrivning och ytterligare 

problematisering av uppsatsens motiv. Intervjuguiden är medvetet utformad för att ge utrymme 

åt olika utfall vid olika intervjutillfällen då detta ger möjlighet för respondenterna att styra 

innehållet av intervjun. 

9.5 Vidare forskning  

Den här studiens syfte var att undersöka hur ledare för olika integrationsprojekt för 

invandrarungdomar med idrott som gemensam nämnare upplever samt arbetar med integration 

respektive socialisation. Det vi som författare hade velat komplettera med är att följa upp denna 

studie med att utforska processerna från ungdomarnas perspektiv och undersöka hur de ser på 

idrott som en integrationsarena respektive arena för socialisation.  
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10 Konklusion 

I den här studien framgår det att respondenterna upplever idrottsrörelsen som en fördelaktig 

arena för såväl integrations- som socialisationsprocesser där vad som benämns som 

invandrarungdomar har goda förutsättningar att integreras in i en grupp i samhället och får 

möjlighet att socialiseras in i en gemenskap. Enligt respondenterna sker detta tack vare idrottens 

tydliga ramar och gynnsamma förutsättningar där alla deltar på lika villkor och barriärer som 

språk, bakgrund och härkomst spelar en mindre roll än i övriga samhället. 

Det finns dock faktorer som gör att invandrarungdomar har svårt att nå den formella 

idrottsrörelsen vilket motverkar arbetet för integration respektive socialisation i samband med 

idrott. Den största orsaken till att invandrarungdomar har svårt att nå den formella idrottsarenan, 

där chansen till integration och socialisation upplevs god, är bristen på engagemang och 

information från idrottsrörelsen, upplever respondenterna i studien.  

Även inne i den formella idrottsrörelsen finns det motverkande faktorer till 

invandrarungdomars möjligheter att integreras respektive socialiseras in i en gemenskap i 

samhället i form av, i synnerhet (för) höga krav på ungdomarna som motverkar integrations- 

respektive socialisationsmöjligheterna, enligt respondenternas upplevelser.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Huvudtema 1: Bakgrund 

Undertema 1: Familj och uppväxt 

 
 Berätta lite kortfattat om dig själv.  

Undertema 2: Utbildning 

 
 Vad har du för utbildning? 

Undertema 3: Tidigare jobb 

 
 Vad har du för erfarenhet av att leda projekt involverande ungdomar? 

Undertema 4: Nuvarande arbete 

 
 Berätta lite om ditt nuvarande projekt. 

 
 Hur länge har projektet pågått? 

 
Förtydligande: För lärare menas projekt den idrott som används som integrationsverktyg. 
     T. ex. SPRINT (språkintroduktion). 

 

Huvudtema 2: Fysisk aktivitet  

Undertema 1: Fysisk aktivitet 

 
 Vad innebär fysisk aktivitet i grupp för dig? 

Kommentar: Respondentens tidigare erfarenhet och upplevelser av fysisk aktivitet i 
grupp efterfrågas.  

Undertema 2: Fysisk aktivitets inverkan 

 
 Hur upplever du att fysisk aktivitet i grupp påverkar människor? 
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Huvudtema 3: Integration 

Undertema 1: Integration för respondenten 

 
 Vad innebär begreppet integration för dig? 

Undertema 2: Integration i närmiljö? 

 
 Hur upplever du att integrationen fungerar i samhället där du bor utifrån din syn på 

integration? 
 

 
 På vilket sätt upplever du att projektet bidrar till integration i din närmiljö? 

Undertema 3: Integration på din arbetsplats/i din förening? 

 

 Hur arbetar ni med integration på din arbetsplats/i din förening/i det projekt ni 
bedriver? 
 

 
 Kan du ge konkret exempel på en integrationsprocess som skett genom idrotten på din 

arbetsplats/i din förening/ i det projekt ni bedriver? 

 Undertema 4: Motverkande faktorer  

 

 Upplever du att det finns några faktorer som motverkar relationen mellan idrotten som 
en integrationsarena för ungdomar?  
 

 
 Om ja, utveckla dina tankar kring dessa faktorer…  

Huvudtema 4:  Socialisationsprocesser 

Undertema 1: Socialisation för respondenten 

 

 Vad innebär begreppet socialisation för dig? 

Undertema 2: Idrotten 

 
 Hur upplever du idrotten jämte andra arenor som en plats för socialisation för individer 

från olika kulturer? 
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Undertema 3: Socialisation i gruppen 

 

 Hur arbetar du/ni med att stärka sociala band i gruppen inom projektet? 
 

 

Undertema 4: Utanförskap 

 
 Vid ett upplevt utanförskap inom idrottsgruppen, hur arbetar ni emot detta? 

 

 


