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Abstract  

Youth with foreign background is a group left out in the Swedish sports associations. The aim of the 

study is to understand what is often happening in the meeting of the youth with foreign background 

and the Swedish sports associations. Nine interviews have been carried out with boys and girls 

participating in the same sports team. The results have shown that there are some gender differences 

due to how their surrounding sees them. It is also shown that girls with foreign background have much 

lower representation in their team compared to boys. The conclusion is that it is very important for the 

youth to participate in the Swedish sports associations, with special emphasis on the significance of the 

relation between them and their leaders. However, barriers due to the cultural and language 

differences make the integration complicated. Nevertheless, sports activities themselves are very 

important for the youth with foreign background and play an important role in their social and 

cultural life and support their learning skills. Of vital importance is also the possibility of social getting 

together that sports activities offers youth with foreign background, such as sports camps and team 

building. Such activities outside the sports arenas have received very positive comments from those 

interviewed. Vital research in the field of integration through sports activities is rather scarce. The 

study indicates that additional research on integration through sports activities is called for. 
 

Nyckelord: Idrott, ungdomar, invandrare, kön, ledarskap, integration  

Keywords: Sports, youth, migrant, gender, leadership, integration 
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Inledning  

Antal nyanlända till Sverige har på ett år femdubblats på grund av oroligheterna i Mellanöstern. 

Inkommande ansökningar om asyl i Sverige år 2015, i åldersgruppen 0-17 år var 31 833 personer 

(Migrationsverket, 2016). Motsvarande siffra för år 2014 var 7 049 (Migrationsverket, 2015). 

Sverige är idag ett mångkulturellt land med invånare av olika etnisk bakgrund. Den svenska 

mångfalden har bl.a. bidragit till att det har bildats invandrarföreningar som, förutom att de ger sina 

landsmän en plattform där de kan träffas och bevara sin egen kultur också arbetar med att sprida 

information om det svenska samhället för att underlätta integrationen (Fundberg, 2012).  

En annan viktig instans, som har stora möjligheter att nå ut till medborgarna, både svenska och 

utlandsfödda, är idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen vill skapa goda relationer mellan människor från olika 

kulturer och olika etnisk bakgrund, inte minst för att grupper som har svårt finna plats i samhället, ska 

kunna känna tillhörighet och stärka sin självkänslan (Riksidrottsförbundet, 2009). Idrotten har ett 

gemensamt språk och är en internationell rörelse. Därför blir idrotten ett viktigt område för 

integration. Termen integration används i denna uppsats för att belysa att det är när människan och 

sammanhanget (idrotten) möts som integration inträder (Hertting & Karlefors, 2011).  

Idrotten vill (2009) är ett idéprogram, som har lagt grunden till en genomgripande utvecklings- och 

utbildningsverksamhet på alla nivåer inom idrottsrörelsen. Idrottens värdegrund är demokrati och 

delaktighet. Varje medlems röst är lika mycket värd oavsett bakgrund. En ytterligare värdegrund är 

allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar, oberoende av nationalitet, etniskt ursprung, 

religion, ålder, kön m.m. Vidare skrivs i Idrotten vill (2009), att idrottsrörelsen ska ta del av de 

möjligheter som finns att öka människors förståelse för andra kulturer, genom att motverka rasism 

och främlingsfientlighet, med ett aktivt arbete för att få in barn och ungdomar med invandrar-

bakgrund i idrottsverksamhet. Där står också att ledare, som leder barnidrott, ska ha basala kunskaper 

om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Programmet har lagt grunden till en omfattande 

utvecklings- och utbildningsverksamhet på alla nivåer inom idrottsrörelsen. Trots detta är barn och 

ungdomar med invandrarbakgrund underrepresenterade i föreningslivet. Idrottsrörelsen har svårt att 

attrahera alla medborgare, exempelvis beroende på kön, religion och etnicitet, då idrottsverksamheten 

styrs av verksamhetens behov snarare än utövarnas intressen (Hertting & Karlefors, 2011). 

Regeringen har, med anledning av situationen beskriven ovan, beslutat att stärka idrottsrörelsen med 

64 miljoner kronor år 2016 för att förbättra arbetet med mångfald i föreningar och bidra till 

integration i samhället, skriver Torbjörnsdotter på riksidrottsförbundets regionala hemsida för 

Västerbotten. Vidare klargör skribenten att Västerbottens idrottsförbund har fått utökade anslag med 

860.000 kr för integrationsarbetet. Förbundet har för avsikt att använda en större del av anslaget till 

projekt som överensstämmer med något eller några av RF:S fyra generella mål för integration 

(Torbjörnsdotter, 2016) : 

 

 Utveckla en verksamhet, med idrott som verktyg, för barn, ungdomar och vuxna under 

etableringsprocessen i syfte att ge dem goda förutsättningar att bli delaktiga i svenska 

samhället. 

 Utveckla verksamheten i föreningar och förbund för att göra idrotten än mer öppen och 

attraktiv för människor under hela livet och på så sätt stärka hälsan hos befolkningen. 

 Möjliggöra för fler barn- och unga från socioekonomiskt utsatta familjer samt andra 

underrepresenterade grupper att kunna vara med inom föreningsidrotten. 

 Ytterligare stärka arbetet med mångfald, demokrati och delaktighet i föreningar och 

därmed bidra till integrationen i samhället 

Idag finns en ganska god representation av invandrarpojkar inom föreningsidrotten, däremot är 

flickor med invandrarbakgrund klart underrepresenterade. Det är tydligt att genusperspektivet är 



2 
 

viktigt. Vilken idrott invandrarungdomarna utövar, är av stor betydelse och det kan inom vissa 

idrotter, t.ex. fotboll, finnas en överrepresentation av pojkar med invandrarbakgrund (Fundberg, 

2012). 

Drop-in idrott är ett exempel på ett integrationsprojekt, startat 2010 av Västerbottens idrottsförbund, 

Umeå Fritid/UmeåBRÅ och Ersboda SK, där syftet är att välkomna de barn och ungdomar som inte är 

aktiva i en föreningsidrott. De erbjuds att på sin fritid prova på olika former av fysisk aktivitet, istället 

för att fastna framför datorer eller dras in i oroligheter under kvällstid och helger. Målgruppen för 

projektet är i huvudsak specifika "riskområden", dvs. förorter med stor segregation, där invandrar- 

ungdomarna ofta riskerar att dras in i destruktiv och kriminell verksamhet. Intentionen är att Drop-in-

idrotten skall locka fler utövare och få med många barn och ungdomar som inte är aktiva i föreningar. 

Idrottspedagogiska forskningsgruppen vid Umeå Universitet fick i uppdrag att utvärdera projektet. 

Det blev en fallstudie med intervjuer, observationer och en enkät som genomfördes av Umeå 

kommuns brottsförebyggande enhet, Västerbottens idrottsförbund och Ersboda sportklubb. Syftet 

med studien var att få en inblick i olika alternativa metoder för att öka fysisk aktivitet hos invandrande 

barn och ungdomar. Resultatet av utvärderingen av spontanidrotten visade emellertid att projektet 

hade svårt att locka till sig grupper som inte redan tidigare är engagerade i föreningsidrott (Fahlén, 

2012).Utvärderingen av detta projekt är relevant för min studie, då Västerbottens idrottsförbund har 

försökt att inkludera grupper i föreningsidrotten utan framgång. Detta kommer jag att knyta an till i 

diskussionsdelen.   

Integration inom idrotten är ett relativt outforskat område (Fundberg, 2012). Av detta skäl är det 

viktigt att gå djupare in i ämnet, då, som tidigare nämnts, ökningen av nyanlända har femdubblats. 

Dessutom är flickor med invandrarbakgrund underrepresenterade i den idrottsvetenskapliga 

forskningen.  
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Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet är att undersöka idrott som integrationsarena. Det specifika syftet är att 

beskriva och förstå invandrande ungdomars möte med den svenska idrottsrörelsen. 

 Vilka erfarenheter har invandrarungdomar av idrottsledare inom föreningsidrott? 

 Vilka erfarenheter har flickor och pojkar med invandrarbakgrund av att delta i organiserad 

idrottsverksamhet? 

 Hur upplever invandrande flickor och pojkar omvärldens syn på sitt idrottsdeltagande?  

 Vilken betydelse har deltagande i föreningsidrott för invandrande ungdomar?  
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Teoretisk utgångspunkt  

Habitusbegreppet berör de strukturella förhållanden som individen själv har erfarit och upplevt, vilket 

bidrar till att forma individen, dvs. är inbäddade i individen. Habitus innebär i praktiken hur en 

individ talar, går, sitter, gör gester etc., samt vilket socialt forum personen anser sig tillhöra. När 

individen upplever att det känns naturligt att hysa en åsikt eller agera som den gör, kan det leda till att 

den är oförstående till hur andra kan agera på annat sätt. Det vill säga, att de som inte har samma 

erfarenheter som en själv, har en annan habitus. 

Barndomen är den tid då individen är mest formbar, då individens habitus grundas under inflytande 

av omgivningen. Avgörande är människors olika status. Det gäller ekonomi (pengar), kultur 

(utbildningsnivå) samt social ställning (nätverk). Olika former av idrott kan avslöja ens habitus. 

Brottning till exempel där vissa kan ogilla, ja till och med känna det motbjudande att brottas med 

någon av samma kön. Andra kanske finner golf motbjudande på grund av speciella krav på beteende, 

klädsel och språkbruk, som kan vara helt främmande för personen. Förväntningar från omvärlden kan 

också påverka val av idrott (Engström, 2010). 

Engström (2010) beskriver hur habitus kan ses ur idrottsperspektiv. Den idrottsaktivitet som bäst 

verkar passa en flicka eller pojke är beroende av socialklass, geografiskt område, ekonomiska 

förutsättningar, könsstruktur, kompisars intressen och egen fallenhet för en specifik idrott. Det 

innebär också bland annat att omvärlden förväntar sig olika beteenden av könen. Vilka idrotter som är 

möjliga att bedriva beror även på miljöanpassning (t.ex. tillgång till vatten, is, snö etc.). Ytterligare 

faktorer som påverkar möjligheten till att utöva idrott är placering av specifika arenor och lokaler på 

särskilt arrangerade platser som ligger utanför områden där civilsamhället lever sitt vardagsliv. 

Engström (2010) skriver vidare, vilken habitus individen innehar kan avläsas på gruppnivå eller 

klassnivå. Det innebär, att den idrotts- eller fritidsaktivitet som individen sysslar med, är relaterad till 

sociala positioner, bostadsort m.m. Idrottsutövandet sker vanligtvis på fritid utanför arbete och skola. 

Det krävs således personligt initiativ i form av tid och pengar och engagemang för att kunna delta. 

Inom idrottspedagogiken finns det ingen definition eller bred forskning om integration inom idrotten. 

En studie av Walseth & Fasting (2004) hjälper till att tydliggöra integration som processen mellan 

individen och samhället, som är svår att mäta. Walseth & Fasting (2004) skriver om hur det går att 

dela in begreppet integration i tre olika aspekter: Strukturell integration, sociokulturell aspekt av 

integration och socioeffektiv aspekt av integration. Strukturell integration av kvinnor som tillhör 

minoritetsgrupper kan hjälpa till med den sociala delen av samhället genom att de deltar inom 

föreningsidrott. Deras nätverk blir på så sätt större. Den sociokulturella delen av integration genom 

idrotten fokuserar på att minoritetskvinnor förstår normer och värderingar inom idrotten, och 

applicerar dem i andra kontakter med samhället. Den socioeffektiva aspekten av integration fokuserar 

på frågor om vänskapsrelationer. Integrationsprocessen ses i praktiken sällan som en dubbelriktad 

process där både minoriteten (invandrare) och majoriteten (svenskar) måste anpassa sig till ett nytt 

mångkulturellt samhälle. 

Jag återkommer till den teoretiska utgångspunkten, begreppet habitus, även i diskussionsdelen 

Engström (2010) samt definitionen integration av Walseth & Fasting (2004).   
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Tidigare forskning  

Det här avsnittet tar upp relevant forskning inom området idrott och integration, där jag utgår från 

olika perspektiv såsom idrottskultur, könsperspektiv och utövarna själva.  

 

Idrottskulturen  

En svensk studie gjord med 30 nyanlända barn och ungdomar i åldern 10-13, där metodvalet i studien 

var att barnen och ungdomarna fick rita och måla teckningar på grund av språkbarriärerna mellan 

respondenterna och forskarna. I studien diskuteras kulturell identitet, som innebär att omgivningen 

tillskriver en grupp människor en viss identitet för att definiera dem som grupp. Den tilldelade 

identiteten kan emellertid komma i konflikt med individens egen identitet (Hertting & Karlefors, 

2011). Inom idrotten kan detta ta sig uttryck i hur utövarna ser på människokroppen och hur olika 

kroppsövningskulturer bedöms påverkas av vårt historiska arv och aktuella samhälleliga förhållanden. 

Olika sporter kan ha olika innebörd beroende på tid och sammanhang (Engström, 2010). Vidare 

skriver Engström (2010), att även om det tycks se ut som att det finns en mångfald av olika idrotter, 

som står öppna för alla samhällsmedborgare, är det i praktiken inte så. Tillgängligheten beror på 

livsvillkor, ekonomiska, kulturella och utbildningsmässiga förutsättningar. Det kan både inkludera och 

exkludera deltagande. De sämre lottade bland nyanlända barn och ungdomar kommer inte in i 

föreningsidrotten på samma sätt som övriga. Om de däremot kan inkluderas, har de ofta större 

motivation och målinriktning än dem med svensk bakgrund (Hertting & Karlefors, 2011). 

Riksidrottsförbundet har delat ut en miljard kronor till barn - och ungdomsverksamhet mellan år 

2004-2007. Inom ramen för dessa ekonomiska insatser skapades en riktad satsning kallad Speciella 

insatser där fokusområden var: Tillgänglighet till anläggningar, fleråriga projekt i föreningar och 

förbund och ledarförsörjning. Inom Speciella insatser utvecklades även ett stort antal projekt som har 

haft fokus på integration och mångfald. Sex av dessa projekt ingår i en kvalitativ studie av Lundvall 

(2007) som gjort en utvärdering av dessa. Inställningen från respondenterna till värdet av del-

tagandet i ett projekt varierade. Resultatet visade att flickorna med invandrarbakgrund, framför allt de 

yngre, tyckte att deras delaktighet i projektet varit mycket positivt och värdefullt. Framför allt gällde 

det den utökade möjligheten till självständiga aktiviteter utanför familjen och den sociala samvaron 

med svenska ungdomar. För de manliga respondenterna var det själva idrottsutövandet och 

möjligheten att påverka detsamma som var viktigast.   

Projektledarna som också blev intervjuade upplevde att målen i hög grad uppfyllts genom att bland 

annat många populära aktiviteter skapats i närområdet. De utmaningar som projektledarna upplevde 

var att det fanns ett alltför svagt engagemang från klubbledningarna. Ett annat hinder var, att när 

deltagarna i projektet efterfrågade praktikplats bland ortens idrottsföreningar, så möttes de av 

ointresse från föreningsledarnas sida. Projektledarna menade att föreningarna var rädda att bli 

stämplade som invandrarklubb, och att de skulle förlora svenskgruppen på grund av detta.  

Projektledarna ansåg att det finns ett behov av långsiktighet i arbetet, samt ett behov av att förändra 

attityden hos både minoritets- och majoritetskulturen, men att detta kommer att ta sin tid (Lundvall, 

2007).  

I boken Vem platsar i laget? (Fundberg 2012), som är en antologi om idrott och mångfald, följer 

författaren upp statens stöd till idrotten. Här framförs att idrotten i en förening innebär tävling mot 

andra. Man uppnår resultat, vinner eller förlorar, men gör det tillsammans med andra och i detta 

sammanhang är ursprunglig etnicitet ovidkommande. Det är visserligen “vi och dom” under själva 

tävlingen, men “vi” är gemensamma kompisar och “dom” är respekterade motståndare. Som 

lagmedlem delar man i hög grad gemenskap, utanförskap, revanschkänsla, dominans och förtryck. 

Vidare skriver Fundberg (2012), att idrottens genomslag hänger samman med nationalismens 

frammarsch under 1800-talet. Den internationella idrotten kan ses som en etnisk kamp, som ibland 

kan uppfattas som ett symboliskt krig. 
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En undersökning om elitidrott angående etnisk mångfald bland idrottstränare, styrelseledamöter och 

projektledare har genomförts (Fundberg 2012). De ansvariga skulle förklara, varför de hade stor eller 

liten närvaro av elitaktiva med invandrarbakgrund. Deras generella uppfattning var att orsaken fanns 

att finna hos de andra "annorlunda kultur, traditioner och ideal". Resultatet visade att den egna 

organisationen sällan sattes i fokus; struktur eller kultur inom idrott är “vi, inte de” (Fundberg, 2012). 

Vidare skriver forskaren att idrottare med utländsk bakgrund ofta av idrottsrörelsen tillskrivs 

motstridiga egenskaper. Vi måste vara öppna med vår egen kultur, för att åstadkomma ett möte med 

andra kulturer menar (Hertting & Karlefors, 2011).  

Walseth & Fasting (2004) har genomfört en studie i Norge om idrott och integration med genus-

perspektiv, som är en forskningsöversikt baserad på andra internationella studier från 1990 till 

nuläget. Studien analyserar bara studier gjorda i Västeuropa, då studier i USA har en annan historisk 

dimension när det kommer till nyanlända. Dessutom gäller att studien inte baseras på Östeuropa, för 

där betraktas inte idrott som en integrationsarena ännu. Även om forskning om män med 

invandrarbakgrund och deras upplevelser av rasism inom idrotten är begränsad, är det slående att 

hitta endast två forskningsartiklar (se nedan under rubriken Genusperspektiv på idrott och etnicitet) 

om kvinnor med invandrarbakgrund och deras upplevelser av rasism. Den internationella debatten om 

rasism har gått från att fokusera på biologisk till kulturell rasism. Det innebär, att i dagens samhälle är 

det mindre vanligt att hitta argument för vissa människors överlägsenhet baserat på biologiska 

skillnader mellan "raser". Istället har begreppet kultur ersatt ras och det hierarkiska inslaget av rasism 

har gömts (Walseth & Fasting, 2004). 

 

Genusperspektiv på idrott och etnicitet  

Idrotten har varit klart och tydligt maskulin. Från första början var kvinnor inom idrotten "det andra 

könet" som inte tilläts delta i alla former av motion och idrott. Idrotten är en utmärkt arena för att 

påvisa könsskillnader (Pfister, 2010). När det gäller flickor med invandrarbakgrund och deras 

förhållande till idrott är familjeförhållandena en viktigt aspekt, där Hertting & Karlefors (2011) menar 

att idrottsrörelsen har svårare att förstå, varför dessa flickor inte vill/får delta. 

Statistiska Centralbyrån har genomfört en undersökning som tittar på hur många ungdomar med 

utländsk bakgrund som finns med i idrottsrörelsen, jämfört med dem med svensk bakgrund. 

Resultatet visade att 41 procent av ungdomarna med utländsk bakgrund och 51 procent med svensk 

bakgrund är aktiva inom idrottsföreningar. I princip är det ingen större skillnad mellan svenska och 

invandrande ungdomars deltagande i idrottsutövande. Däremot visade undersökningen, att det finns 

stora skillnader i representationen av kön inom idrotten och mellan olika idrotter. Val av idrottsgren 

har för flickor med invandrarbakgrund stor betydelse. Fotboll, tennis och basket är härvidlag de 

populäraste sporterna. Bland pojkar med invandrarbakgrund är fotboll klart populärast (RF, 2010). 

Beträffande motionsaktiviteter utanför föreningsidrotten gäller för flickor med invandrarbakgrund 

promenad, jogging och dans. Pojkarna ägnar sig på motsvarande sätt åt styrkelyft, jogging och fotboll 

(Fundberg, 2012). 

Olika studier från Västeuropa, analyserade av Walseth & Fastning (2010) visar att skillnaderna mellan 

minoritets- och majoritetskvinnors deltagande i idrott är kopplad till hur idrotten är organiserad. Det 

europeiska sättet att organisera idrotten kan vara i konflikt med minoritetskvinnors kulturella behov. 

Invandrarflickor tränar mindre för att de är hemma med familjen och hjälper till mer (Imsen, 2005). 

Elevens värld skriven av Imsen är en studie för bland annat det idrottspedagogiska fältet med 

perspektiv och teorier för att förstå idrottselever. Fundberg(2012) menar att flickor med 

invandrarbakgrund oftare lämnar föreningsidrotten än andra flickor, medan pojkar med 

invandrarbakgrund stannar kvar och idrottar i högre grad. Flickor från familjer med låg 

utbildningsnivå och unga med funktionshinder, speciellt pojkar är underrepresenterade i 

idrottssammanhang. På frågan om varför ungdomar med invandrarbakgrund slutar att vara aktiva 

inom föreningsidrott, uppgav 20 procent att orsaken var att ledarna inte behandlade alla lika (RF, 

2010). 
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En norsk studie baserad på intervjuer med åtta norsk-pakistanska unga kvinnor i åldern 17-24 år 

undersöker hur kultur och religion påverkar kvinnornas deltagande i idrottsaktiviteter. Kvinnorna är 

födda i Norge och har föräldrar som invandrat till Norge från Pakistan. Studiens syfte är att undersöka 

tre aspekter av hur religion och kultur lägger hinder i vägen för de unga kvinnornas idrottsutövande. 

En aspekt, den som vanligen anförs som hinder är ”maktaspekten”, dvs att föräldrar och andra 

familjemedlemmar förbjuder flickorna att delta med hänvisning till kultur och religion. Den andra 

aspekten är flickornas egen, inneboende gränssättning för vissa aktiviteter där de upplever det 

obehagligt att exponera sina kroppar (t.ex. simning) och att utöva vissa aktiviteter tillsammans med 

pojkar. Den tredje aspekten, kulturella avvikelser och förändringar (cultural hybridity) som uppstår 

exempelvis när några av flickorna flyttar från landsbygd till storstad. Både flickorna och föräldrarna 

får då ge avkall på tidigare friare inställning till idrottsutövandet, då trycket från den pakistanska 

kolonin ökar. Studien visar att de kulturella och religiösa hindren för unga kvinnors sport- och 

idrottsdeltagande är diversifierade och kan vara ett användbart verktyg i andra studier i ämnet 

(Walseth 2014). 

I en studie i Danmark Agergaard (2015), vars tillvägagångssätt var fallstudie med intervjuer av tio 

idrotts- utövande danska muslimska flickor i åldern 13-17 år, samt observationer av två fotbollsklubbar 

och intervjuer med fem tränare och klubbledare. I denna studie bekräftades ett generellt mönster av 

familjens uppfattning om flickornas deltagande i fotboll. I mycket stor utsträckning var flickornas 

fäder positiva och stödde sina döttrar att spela fotboll medan mödrarna ogillade flickornas utövande. 

Detta är enligt Agergaard (2015) en orsak till varför muslimska flickor är underrepresenterade inom 

idrotten. De synpunkter som flickorna får ta emot från sin omvärld handlar mestadels om deras kön, 

det var sällan som religionen i sig utgjorde en utmaning för muslimska flickors deltagande i fysisk 

aktivitet och idrott (Agergaard, 2015).  

Att religionen emellertid i många fall spelar en stor roll för framför allt muslimska flickors möjligheter 

att delta i idrottsaktiviteter visar nedanstående studier från Storbritannien, Norge och USA. 

En brittisk studie baserad på fem år av observationer och 16 semistrukturerade intervjuer med 

muslimska kvinnor i ett brittisk lag/klubb (with members of the British muslim women´s football 

team). Deltagarna i forskningen var antingen universitetsstudenter vid brittiska universitet, eller hade 

avslutat sin examen och var mellan 18-26 år. Majoriteten av deltagarna bar hijab; två deltagare gjorde 

det inte. De muslimska kvinnliga fotbollsspelarna befinner sig i en ständig process av förhandlingar 

om identiteter; identiteter som bottnar i relationen mellan deras kön, etnicitet, religion och deras 

kärlek till fotbollen. Även inom sina egna samhällsgrupper möter de kvinnliga muslimska 

fotbollsspelarna motstånd och utsätts för negativa konsekvenser för att de bryter mot gruppens 

kulturella regler. Just identitetsfrågan belystes vid förhandlingarna kring valet att bära eller inte bära 

hijab. Deras kamp att få tävla i sport utan att ge avkall på traditionen att bära hijab illustrerar vilken 

vikt de lägger vid sin religiösa övertygelse. De muslimska kvinnorna i studien utvecklade en balans 

mellan sin identitet som fotbollsspelare och sin ställning i den kultur och religiösa gemenskap de lever 

i; de hittade ett sätt som fungerade för dem (Ahmad, 2011). 

Ett djupgående brittiskt forskningsprojekt om familjemedlemmars inställning till och påverkan på 

unga kvinnor från minoritetsgrupper (muslimer) som har deltagit i ett kombinerat sport- och 

utbildningsprogram. Sju unga kvinnor 13-18 år deltog i projektet. De unga kvinnorna var aktivt 

involverade i alla delar av processen: utformning, implementering och analys. Utformningen av 

projektet skulle göra det möjligt att få tillgång till en grupp som forskningsteamet inte skulle ha direkt 

kontakt med, men som därför troligen skulle bli öppnare när de intervjuades av sina egna barn. De 

unga kvinnorna skulle vara fullt delaktiga i tolkning och analys av resultatet av intervjuerna, samt 

skulle ha möjlighet att kommentera resultatet. Under ledning av forskarna fick de unga kvinnorna en 

grundutbildning med fyra träffar för att kunna utföra en samhällsvetenskaplig forskning. Resultatet 

visade att familjernas syn på de unga kvinnornas deltagande i idrott var både stödjande och 

begränsande. Föräldragenerationen var generellt sett stödjande och hänvisade till det faktum att 

idrottsdeltagande överensstämde med grundprinciperna i Islam, emellertid med förbehållet att 

idrotten måste överensstämma med acceptabelt beteende för unga kvinnor, både i fråga om religion 

och sociala beteendemönster i den egna etniska gruppen (Kay, 2006). 
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En norsk studie som undersöker muslimska kvinnors förhållande till sitt identitetsarbete och sitt 

deltagande i idrott. Studien är baserad på intervjuer med 21 muslimska kvinnor mellan 16 och 25 år. 

De unga kvinnorna är andra generationens invandrare i den meningen att de är antingen födda i 

Norge eller har flyttat till Norge med sina föräldrar. En gemensam upplevelse för samtliga är att de 

konfronteras med ett ideal av kvinnlighet som inte är kompatibelt med sportutövande. Studien visar 

även att föräldrarna ibland begränsar sina döttrar i deras idrottsutövande, även om det verkar vara 

lika vanligt att de är ett stöd. Däremot visar det sig att andra, framför allt manliga medlemmar i den 

etniska gruppen, genom att bevaka deras aktiviteter och grannar genom skvaller om olämpligt 

beteende konsekvent begränsar deras sportdeltagande. Studien visar hur de unga kvinnorna utvecklar 

sin identitet genom ständiga förhandlingar som påverkas av olika sociala strukturer (Walseth, 2006). 

I en artikel av Hamzeh & Oliver 2012, som är en del av en mer omfattande studie som försöker förstå 

hur fyra muslimska flickor förhandlade om möjligheter till fysisk aktivitet i sina liv. Studien 

genomfördes i ett lokalt muslimskt bostadsområde i USA och data samlades in under 14 månader. 

Planen för studien omfattade bl.a. ett fysiskt aktivitetsschema som flickorna skulle följa under 

sommaren. De metoder som användes för att förstå de fyra flickorna var bland annat att med hjälp av 

en enkät kartlägga grundläggande information om flickornas identitet, familjemedlemmar, platser och 

aktiviteter av intresse och hur de såg på sig själva som muslimer. Därefter blev flickorna utrustade med 

kameror för att själva ta bilder av händelser, platser och människor i sin omgivning som de ville dela 

med sig av. Flickorna fick också delta i diskussioner i små grupper och i ett antal olika fysiska 

aktiviteter. Studien visade att en del muslimska föräldrars tolkning av religionen innebar ett potentiellt 

hot mot flickornas möjligheter att delta i fysiska aktiviteter. Simning och att klä sig i badkläder i 

offentlig miljö, spela basket med pojkar och delta i klättring med en manlig instruktör, var aktiviteter 

som alla potentiellt innebar ett hot mot slöjan som religiös symbol. Men föräldrarnas tolkning av 

religionen var inte homogen och frågan var inte enbart att "beslöja eller inte beslöja" flickorna. Deras 

tolkning av hijab var mycket varierande, flexibel och mestadels förhandlingsbar (Hamzeh & Oliver, 

2012). 

 

Idrottsutövarna  

Den sociala verkligheten formas och förändras av individers medverkan och deltagande i samhället. 

Individer med olika bakgrund och upplevelser, habitus, kan delta i samma aktivitet, men hittar olika 

värden i aktiviteten (Engström, 2010). Ju mer medveten individen är om sin ställning och sin historia 

desto lättare kan hon reflektera över och förändra sitt agerande (Engström, 2010). Invandrande barn 

och ungdomar som kommer in i någon form av organiserad idrott, blir inte bara en del av den svenska 

modellen utan bidrar också till att förändra och utveckla den. De barn och ungdomar som är 

mångkulturella, och alltså på sätt och vis har dubbla identiteter, kan göra den nya identiteten hos 

invandrande barn till något positivt och något att vara stolt över (Hertting & Karlefors, 2011).

  

I en schweizisk studie (i samarbete med forskare i Sverige), där totalt 36 elever med invandrar-

bakgrund från årskurs åtta och nio deltog i en intervju om idrott och fysisk träning i skolan, blev 

resultatet följande: Elever med invandrarbakgrund upplever ofta att de missgynnas av sin annorlunda 

kulturella bakgrund. De bekräftar att de i många sammanhang, även vid utövande av skolidrott, i 

större utsträckning än sina schweiziskfödda skolkamrater exempelvis blir misstrodda och anklagade 

för att fuska. De bråk och tvister med andra elever och lärare som uppstod på låg- och mellanstadiet 

orsakades av bland annat den rasism eleverna upplevt att de fått utstå (Barker m.fl., 2014).  

I de flesta västerländska samhällen blir ofta etniska grupper som inte identifierar sig med majoritets-

gruppen, vilken ofta är vit, utsatta för ojämlikhet, diskriminering och förtryck, enligt Cassidy m.fl. 

(2009). Cassidy m.fl. (2009) menar också, att medan tränarutbildningar har börjat ta hänsyn till 

behoven hos idrottare med olika kompetens och prestationer, så har i stort sett frågor som rör de 

behov och krav som olika kulturella grupper har, ignorerats. Undersökningar visar att unga med 

invandrarbakgrund trivs mycket bra inom idrottsföreningar. Men samtidigt upplever de, att rasistiska 
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yttringar får utrymme att uttryckas inom idrotten på ett sätt som de inte upplever inom andra 

områden i samhället (Fundberg, 2012). 

En studie av Walseth (2016) undersöker etnisk segregerade aktiviteter som arena för integration. 

Huvudfrågan för studien är: Varför erbjuder muslimska organisationer sportaktiviteter och vilken roll 

spelar de i utvecklingen av socialt kapital och integration? Studien är baserad på intervjuer med 

representanter för sju muslimska organisationer (moskéer) i Oslo och på observation vid två 

arrangemang. Walseth (2016) har i denna studie kommit fram till tre huvudpunkter. För det första 

understryker studien de sedan tidigare väldokumenterade fördelarna med att människor knyter 

sociala band. Gemensam sportaktivitet har visat sig ha positiv inverkan på människors mentala hälsa 

när de får knyta kontakt med andra som haft samma upplevelser. Detta gäller särskilt människor med 

traumatiska krigsupplevelser eller individer som är marginaliserade och isolerade i nya miljöer. För 

det andra bekräftar de intervjuade att sportaktiviteternas främsta uppgift är att rekrytera och samla 

muslimska ungdomar, vilket också bekräftar att muslimska föreningar är viktiga platser för 

ungdomarnas identitetsarbete. För det tredje så visar studien att genom att de muslimska 

organisationerna erbjuder ungdomarna sportaktiviteter så kan identitetsarbetet länkas till 

integrationsarbetet. Ungdomarna kan bli ”norska muslimer”, dvs vara både muslimer och väl 

integrerade i det norska samhället (Walseth 2016).  

 

Samhällskonsekvenser av låg fysisk aktivitet  

Genom svenska skolan introduceras alla barn till idrott och hälsa. Det kan kanske vara deras enda 

erfarenhet av regelbunden träning. Idrott och hälsa som ämne ger både kunskap om hur man tränar 

kroppen, men ger också möjligheter att prova på en variation av idrotter och friluftsaktiviteter 

(Engström, 2010). En av SISUs idrottsböcker, Idrottens Historia, syftar till att bidra till att utveckla 

och förbättra idrotten, som hjälp för tränare, utövare och forskare m.fl. eftersom under senare år 

timtilldelningen i skolan för det obligatoriska idrottsämnet har minskat kraftigt, vilket även omfattar 

friluftsdagarna. Det innebär mer stillasittande, trots den ökade kunskapen om den fysiska rörelsens 

betydelse (Blom & Lindroth, 2002). Avsaknaden av fysisk aktivitet har stor påverkan på vår hälsa. 

Enligt Engström (2010) minskar den dagliga fysiska aktiviteten i samma takt som teknologin 

utvecklas. Kroppsarbete byts ut mot maskiner och robotar. Vi väljer också ofta den minsta fysiska 

ansträngningen genom att göra hissar till standard i byggnader. Engström (2010) skriver vidare att 

människokroppen måste röra på sig, för att fungera. En längre tid utan fysisk ansträngning kan ha till 

följd att kroppens funktionsförmågor såsom muskler, leder och skelett försämras. Dessutom 

förorsakar passiviteten sjukdomar som t.ex. fetma, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar, högt 

blodtryck m.fl. Det är särskilt viktigt för en växande individ att bibehålla fysisk aktivitet, vilket gäller 

alla människor oavsett bakgrund.  

 

Reflektioner över tidigare forskning  
I den tidigare forskning jag tagit med i mitt arbete har religionen fått ta en stor plats. Dessutom har 

forskarna huvudsakligen fokuserat på invandrarbarn som tillhör regionen islam. Vissa av restultaten 

har kommit fram till att det enbart är religionen som utgör ett hinder för att ungdomarna ska kunna 

delta i idrotten. Det finns betygligt fler faktorer till att de känner sig hindrade att deltagande i en 

idrottsverksamhet. Svagheter inom tidigare forskning är även att lite har gjorts för att förstå olika 

aspekter av religionens betydelse, olika inriktningar inom religionen m.m. Även föräldrarnas och 

omgivningens påverkan har haft stor betydelse, både som uppmuntran och hinder, vilket framkommit 

i några av forskningsresultaten.  

Tidigare forskning har lagt mycket vikt vid muslimska flickors deltagande i idrott, vilket är naturligt 

eftersom de muslimska flickorna är en särskilt underrepresenterad grupp inom idrottssektorn. Det 

fanns mycket lite forskningsmaterial att tillgå om andra invandrargrupper och deras representation 
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inom idrotten. Det som saknas även mer forskning på föreningar, förbund, tränares, ledares tankar 

och syn kring ämnet integration. Hur upplever de det kulturella mötet ?   

Definitionerna invandrarbakgrund, integration och invandrargrupp skiljer sig internationellt mellan 

länderna. Dels för att de har olika historik inom ämnet, att länderna har olika invandrargrupper som 

har sökt sig till länderna men också hur länderna ställer sig till frågorna. Det har varit svårt att knyta 

an en amerikansk forskning till en svensk kontext då dessa två länder har haft helt olika syn på 

ämnena integration och invandrarbakgrund.   

Metodvalen har varit varierande; allt från intervjuer, enkäter, observation och undersökning av 

tidigare forskning inom ämnet, till att involvera forskningsdeltagarna i insamlandet av data och även i 

analysen av insamlad data. Den sistnämnda metoden kan vara intressant, då den skiljer sig från 

övriga, men eftersom både datainsamlingen och analysen utförs av respondenterna kan det medföra 

att forskningen inte blir helt tillförlitlig. Viss forskning har kombinerat metoderna intervjuer och 

observationer för att möta forskningsämnet ur olika perspektiv.   
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Metod  

För att uppnå syftet och uppfylla de kvalitativa frågeställningarna har data samlats in genom 

intervjuer. Styrkan med intervju som metod är att det ger djup information om människors 

uppfattningar om ett visst fenomen (Bryman, 2011). Denna studies syfte är att förstå invandrande 

ungdomars upplevelser och erfarenheter av mötet med svensk idrott. Därför är kvalitativa intervjuer 

lämpliga. 

Definitionen av invandrarbakgrund är mycket bred och komplex att förstå. Därför används i denna 

studie SCB:s definition: Individ med invandrarbakgrund är antingen utrikesfödd eller född i Sverige 

med utrikesfödda föräldrar. 

 

Intervju som metod  

För insamling av data har kvalitativa intervjuer gjorts. Intervjun som metod anses vara enkel, då det 

bygger på samtal mellan två individer. Genom dialog lär vi känna varandra då ett utbyte sker av 

kunskap, erfarenhet, känslor, attityder och den värld vi lever i. Kunskap produceras i det sociala 

samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkman, 2009). En semistrukturerad 

intervju har genomförts vid alla intervjutillfällen. Det innebär att man utgår från frågeområden, som i 

mitt fall var studieguiden. Kvale & Brinkman (2009) menar att det då är möjligt att föra en dialog som 

är mer naturlig och som ger respondenten utrymme att i viss utsträckning styra dagordningen i 

intervjun.    

 

Procedur  

Studien inleddes med litteratursökning i bland annat Umeå Universitetsbiblioteks databas, SwePub's, 

SportDiscus samt Google Scholar. De sökord som användes var Idrott integration, integration sport 

youth och migrant youth. Litteraturundersökningen har använts till inledning, bakgrund och tidigare 

forskning, som senare i sin tur bidragit till utformningen av syftes - och frågeställningsformulering. 

 

Genomförande  

För att nå urvalsgruppen, kontaktades huvudtränarna för respektive åldersgrupp, 13-16 år. Kontakten 

skedde via idrottsföreningens hemsida, där kontaktuppgifterna till tränarna fanns. Därefter 

kontaktades tränarna via e-mail och telefonsamtal, för att boka tid för sammanträffande med såväl 

dem som deras ungdomar angående denna studie. Vid första träffen lämnades informationsbrev (se 

bilaga 1) till de ungdomar som var intresserade av att delta i studien. De ungdomar som var över 15 år 

behövde inte få målsmans underskrift. Muntligt samtycke räckte. Barn under 15 år fick ta hem brevet 

till föräldrarna för underskrift, så att det senare kunde bokas tid för intervju med dem. Muntliga 

godkännanden fick jag via telefon och sammanträffande med föräldrarna, samt skriftligen från 

förmyndare. De intervjuer som gjordes, utfördes efter träningen eller under ungdomarnas 

träningspass i klubblokalens kontor. Enligt min uppfattning en optimal plats att utföra intervjuerna 

på, en plats där de kände sig bekväma. Intervjuerna genomfördes med ljudupptagning, för att 

underlätta insamling av data. Enligt Trost (2010) kan fördelen med ljudupptagning vara att det då blir 

möjligt att lyssna till den intervjuades tonfall och ordval upprepade gånger, när sedan hela intervjun 

transkriberas. Före varje intervju bad jag om godkännande för att få använda mig av ljudinspelning för 

senare transkribering till text. Det är sedan den skriftliga transkriberingen som använts för 

dokumentation och analys. Vid utskrift utesluts givetvis mimik, kroppsspråk och andra fysiska uttryck 

som i ett samtal förekommer mellan två individer (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkribering av 

intervjuerna genomfördes i nära anslutning till intervjuerna, för att inte glömma intervjupersonens 

uttrycksformer. 
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Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet (reliabilitet) är det mått oavsett instrument eller metod forskaren använder, som ska ge 

samma resultat vid olika tillfällen (Bell, 2006). Kvale & Brinkmann (2009) menar att resultaten ska 

kunna gälla för andra tillfällen av andra forskare. Det som ökar trovärdigheten i studier är att en och 

samma person har ställt samma intervjufrågor från intervjuguiden, vid alla intervjutillfällen. Eftersom 

jag ensam har jobbat med studien, har jag också intervjuat alla respondenterna. Intervjuguiden 

följdes. Dock kunde en avstickare med en följdfråga uppkomma, då jag som intervjuare ville få mer 

detaljerade och djupare svar. Tillförlitlighet (validitet) innebär hur väl metoden i studien mäter eller 

beskriver det som ska undersökas (Bell, 2006). Genom att bolla med handledare och andra personer 

som inte är insatta i ämnet, har frågorna i intervjudelen kunnat ändras och anpassas till studiens syfte. 

 

Urval  

Urvalet är viktigt för att öka kunskapen om ungdomars med invandrarbakgrund möte med svensk 

idrott. Urvalet i detta fall bestod av 9 ungdomar (5 flickor och 4 pojkar), i åldrarna 13-16 år. Kravet för 

medverkan i studien var att barnen varit med i idrotten under minst ett halvår och att de varit i Sverige 

minst ett år enligt folkbokföringen och att kommunikationen kan ske på svenska eller engelska utan 

tolk. De ungdomar som intervjuades skulle representera samma förening, för att se hur föreningen 

bemöter dessa ungdomar. Föreningen har ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet, 

där ungdomarna erbjuds möjlighet att fortsätta högre upp i seniorlagen. De idrotter som erbjuds inom 

föreningen är fotboll, handboll, innebandy och futsal. Föreningen jobbar aktivt för allas rätt att delta i 

idrotten, utan att ekonomin ska vara ett hinder. Barn och ungdomar som behöver det, får ekonomisk 

stöd av föreningen för att kunna utöva sin idrott. 

Här nedan följer presentation av de personer som har blivit intervjuade. Detta för att underlätta för 

läsaren att förstå vad som framförs senare i resultatdelen av studien. Av uppställningen framgår ålder, 

kön och var de är födda, samt vilka idrotter de utövar. Däremot är namnen fiktiva. 
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Tabell 1. Beskrivning av intervjupersonerna 

Intervjuperson Beskrivning 

Nadia 14 år, spelar fotboll och innebandy. Född i Sverige, bor med familjen. Föräldrarna flyttade till 
Sverige för att få det bättre. 

 Fatima 15 år, spelar fotboll. Född i Sverige, bor med familjen. Föräldrarna flyttade till Sverige på 
grund av oroligheter i hemlandet. 

Jasmin 15 år, spelar fotboll. Född i Sverige, bor med familjen. Föräldrarna flyttade till Sverige på 
grund av oroligheter i hemlandet. 

Miranda 13 år, spelar fotboll och handboll. Född utanför Sverige, bor med mamma och syskon. 
Mamma tillsammans med barnen flydde till Sverige på grund av krig i hemlandet. 

Silvia 13 år, spelar fotboll. Född utanför Sverige, bor med mamma och bröder. Flydde till Sverige 
tillsammans med bröderna och mamma pga. förföljelse i hemlandet. 

Abdi 16 år, spelar fotboll. Född utanför Sverige, bor med familjen. Flydde tillsammans med 
familjen till Sverige pga. krig i hemlandet. 

Hamid 16 år, spelar fotboll. Född utanför Sverige, bor med familjen. Flydde till Sverige tillsammans 
med familjen pga. oroligheter i hemlandet. 

David 14 år, spelar fotboll och handboll. Född i Sverige, bor med familjen. En förälder född utanför 
Sverige. 

Mustafa 14 år, spelar fotboll. Född utanför Sverige, bor med familjen. Flydde till Sverige för att få en 
bättre framtid. 

 

Etiska överväganden  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om forskningen och dess syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonen har fått tillgång till detaljerad information, intervjuarens 

namn och institutionsanknytning genom intervjubrevet (se bilaga 1), samt fått det uppläst muntligen i 

samband med att intervjun skall ske. Vid aktuella frågor anknutna till intervjun, har den intervjuade 

haft möjlighet att kontakta mig. Samtycke enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att intervjupersonen 

har rätt att själv få bestämma över sin medverkan i forskningen. Om intervjupersonen är under 15 år, 

ska en förmyndare/förälder samtycka till barnets deltagande i studien. Denna etiska aspekt 

inkluderades i intervjubrevet. Vid varje intervju förtydligades samtycket, där det återigen underströks 

att intervjupersonen har rätt att avbryta intervjun när som helst. Den som intervjuas i en 

undersökning ska ha rätt att själva bestämma på vilka villkor den deltar (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta var jag tydlig med, innan intervjun genomfördes. Konfidentialitetskravet gäller frågor om 

offentlighet och sekretess (Vetenskapsrådet, 2002). Både innan och efter intervjun blev 

intervjupersonen informerad om sekretess. Alla data som insamlades under intervjun kodades för att 

ge individen anonymitetsskydd. Det fjärde och sista etiska huvudkravet är nyttjandekravet, som 

innebär att den data som samlas in om en enskild individ bara får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Såväl i brevet som muntligen fick intervjupersonen reda på att datan enbart 

används i studien. 

 

Intervjuguiden  

Kvale & Brinkman (2009) beskriver intervjuguiden som ett klart strukturerat manus för intervjun. Det 

som kännetecknar kvalitativa intervjuer är de i förväg formulerade frågorna. Intervjuguiden (se bilaga 

2) har tre delområden och innehåller 29 färdigformulerade frågor. Oförberedda frågor dök ibland upp 
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under intervjuns gång och fördjupade den intervjuades berättelse. Intervjuguidens syfte baseras på 

tidigare forskning och där menar Trost (2010) att den som intervjuar ska vara inläst på ämnesområdet 

och ska ha ett klart och tydligt formulerat syfte. Studien påbörjades med litteratursökning, för att få en 

fördjupning i ämnet ur olika perspektiv. Trost (2010) menar att intervjuguiden inte behöver vara 

totalstrukturerad. Frågorna kan ha olika ordningsföljd. Däremot bör själva studien vara strukturerad 

så att den handlar om en och samma sak. Intervjuguiden delades upp i olika delar för att få en 

ämnesstrukturerad intervju, där bakgrund i intervjuguiden skulle börja med att få igång samtal men 

också få en helhetsbild av respondenten. Den andra delen av intervjutiden går djupare in på 

ungdomarnas erfarenhet av svensk idrott för att senare avsluta med hur ungdomarna upplever 

samhörighet och tillhörighet i svensk föreningsidrott. Detta för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Analys av data  

Den analysmetod som använts för att analysera intervjumaterialet är meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär enligt Kvale & Brinkman (2009) att insamlade data används för analys 

och kartläggande av de yttranden intervjupersonen uttalar samt att dessa uttalanden kortas ner. Detta 

har genomförts efter transkriberingen, genom att läsa igenom varje nedskriven intervjutext ett par 

gånger och senare färgkoda de citat som jag ansett relevanta för syftet med studien. De färgkodade 

citaten överfördes till teman, som i resultatdelen har blivit underrubriker. Färgkodningen förenklar 

sättet att få fram relevanta data för användning i resultatet. Den centrala delen av intervjupersonens 

berättelse kommer att citeras och lyftas fram i resultatdelen, som svar på studiens syfte. 

 

Resultat  

Här nedan är resultatet av datainsamlingen som är framtaget från intervjuerna med samtliga 

intervjupersoner. Resultatet är uppdelat i sex delområden som svarar på studiens frågeställningar. 

Den första delen tar upp ungdomarnas syn på idrottsföreningsledare. Reflektioner kring vad som 

utmärker en bra och en dålig ledare samt hur de själva upplever sina egna ledare. Den andra delen 

lägger stor vikt vid det sociala samspelet som sker i laget, hur de uppfattar lagkamraterna. Den tredje 

delen tar upp svårigheter ungdomarna mött under sitt deltagande i föreningsidrotten. Den fjärde delen 

i resultat går djupare in på hur de uppfattar sitt deltagande och betydelsen av att få vara med i ett lag. 

Den femte delen tar upp ungdomarnas uppfattning om vad deras omgivning har för syn på deras 

deltagande i respektive idrott. Det sjätte avsnittet tar upp betydelsen för ungdomarnas deltagande i 

utövningen av respektive idrott. 

 

Ungdomarnas syn på ledare  

I detta avsnitt kommer en presentation av ungdomarnas uppfattning om och deras möte med 

idrottsledare. Här lyfts fram vad de anser vara en bra eller dålig ledare samt avslutningsvis vilken 

betydelse ledarna har för ungdomarna. 

Intervjupersonerna beskriver hur de uppfattar, att en dålig ledare/tränare är och beskriver de 

egenskaper hos ledarna som de inte tycker om. Det kan vara sådana saker som att en del ledare har 

väldigt lite kunskap om ungdomarnas etniska bakgrund och därför inte förstår hur hemmiljön och 

omgivningen påverkar deras möjlighet att komma på träningarna. De tar illa upp när tränarna är på 

dåligt humör och skriker åt dem även när de själva tycker att de gör saker rätt. Flera av dem betonar 

att det de upplever som särskilt negativt är, att det finns tränare som inte behandlar alla lika. Nadia 

säger t.ex. att detta blir tydligt när hon, som hon själv tycker, nästan alltid är med på träningarna, men 

ändå inte blir uttagen till matcher: ”Det är kanske om man tränar ofta och inte blir kallad på matcher, 

då inser man efter ett tag vem man är som person”. Även Fatima upplever att hon kan bli 

särbehandlad och säger också att det är svårt för henne att alltid förstå vad ledaren menar med sina 
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instruktioner: Ja, att de inte behandlar alla likadant och att dom inte är tydliga”. Här tycks det inte 

enbart handla om språkförbistring, utan kanske mer en pedagogisk brist hos ledarna, som inte lyckas 

få fram sitt budskap på ett tydligt sätt till ungdomarna. Fatima var den enda, som upplevde att hon 

ibland behandlas annorlunda för att hon inte är svensk. Men hon är tydlig med att påpeka, att det inte 

behöver bero på tränaren utan kan bero på att hon är den enda i laget som inte är svensk och att hon 

inte alltid hänger med i lagets jargong vilket gör att hon känner sig utanför. Nadia har svårigheter med 

en tränare, som hon anser är alltför fokuserad på tävling och resultat och som hon upplever inte är 

tydlig i sina instruktioner: 

”En av tränarna är ganska sträng. Man förstår inte vad han säger ibland. Det är svårt att 

hänga med för att han vill att man ska vinna hela tiden och glömmer att ha roligt. Man vågar 

inte fråga som med min egen tränare. Man vill inte att han ska tro att man är svag eller så”. 

(Nadia) 

De intervjuade ungdomarnas generella beskrivning av en bra ledare/tränare tar särskilt upp tydlighet 

och vikten av lika behandling. Lika behandling innebär för dem, att de inte vill uppleva att deras 

etniska bakgrund blir en negativ faktor, när de bedöms av ledarna. Det är viktigt för de invandrade 

ungdomarna att de upplever att de blir rättvist behandlade, att ledarna tar hänsyn till och skaffar sig 

kunskap om deras etniska bakgrund, för att öka möjligheterna till samförstånd. Mustafa har en ledare 

som själv har invandrarbakgrund och han anser att detta har haft stor betydelse för lagets framgångar. 

De lägger också stor vikt vid att ledarna är kunniga inom sitt område och positiva i sin kritik. Jasmin 

säger: ”Visar att den typ är där för att lära dig och typ inte bara blir sur, men uppmuntrar och inte bara 

säger det dåliga”. Framför allt för flickorna tycks det även vara viktigt att ledarna är roliga och snälla, 

dvs. att de skapar en atmosfär, där de kan känna sig trygga och där de inte behöver vara rädda för att 

fråga om det är något de inte förstår. På frågan om hur de upplever sina egna tränare är de i huvudsak 

positiva. De anser, att de har ledare som förstår vikten av att utforma träningen på sådant sätt att det 

hjälper ungdomarna att nå sina mål. Nadia säger: ”Dom är jätteduktiga, dom vet vad dom gör och 

tänker på alla. Dom berättar vad man kan förbättra. Dom vill att man ska lyckas, så dom ger en allt för 

att vi ska göra det. Så att man kommer högre upp, om man säger så.” Hamid bekräftar detta och lägger 

också till att hans tränare är lätt att förstå, för att han pratar med dem som en av dem, på deras nivå. 

Generellt upplever de även att deras tränare tar hänsyn till deras etniska bakgrund och religion. 

Tränarna är medvetna om att religiösa högtider ibland påverkar ungdomarnas möjlighet att delta i 

träningen och är också måna om att se till att rätt mat finns tillgänglig vid kupper och träningsläger. 

Det betyder mycket för ungdomarna att de blir sedda och accepterade av ledarna. De upplever att 

deras egna ledare anstränger sig för att få dem att känna sig delaktiga. Att kommunikationen fungerar 

bra mellan ungdomarna och ledarna är av största vikt för att de ska trivas och kunna se upp till sina 

ledare: ”Dom är snälla, omtänksamma, vill gärna hjälpa till och dom gör ett fantastiskt jobb. Jag gillar 

dom väldigt mycket. Dom är mina förebilder.” (Miranda) 

 

Det sociala mötets betydelse inom idrotten 

Ungdomarna är medvetna om sitt och lagkamraternas ursprung. Representationen av ungdomar med 

invandrarbakgrund i de olika idrotterna skiljer sig mycket både vad gäller kön och val av aktivitet. 

Pojkarna med invandrarbakgrund, som ofta väljer fotbollen, upplever att de oftast är i majoritet 

jämfört med svenskfödda ungdomar. Bilden ser helt annorlunda ut för flickor med invandrar-

bakgrund. Jasmin, som också spelar fotboll säger: ”Det är inte så många, typ åtta stycken. Laget är 

drygt fyrtio stycken, vi har slagits ihop.” För flickorna tycks innebandy vara populärare än exempelvis 

fotboll eller handboll, men i alla sporterna är flickor med invandrarbakgrund i minoritet. Miranda 

säger: 

”I fotbollen är vi fyra stycken med invandrarbakgrund och i handbollen är det bara jag som 

har invandrarbakgrund. Det är inte många med invandrarbakgrund som spelar handboll. 

Handbollen är en vintersport och dom flesta håller på med innebandy då, vilket jag själv 

spelade förut.” (Miranda) 
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Ungdomarna upplever också att det sociala sammanhanget har stor betydelse. Inte bara mötet och 

sammanhållningen i laget vid träning, matcher och andra sportaktiviteter utan framför allt det som 

sker utanför arenan. De säger att gemensamma aktiviteter som kupper och träningsläger gör att de får 

en bra kontakt, både med ledarna och övriga lagkamrater. Några av ungdomarna tar även upp hur 

mycket det betyder för dem med aktiviteter som inte har med själva idrotten att göra: ”Det är speciellt 

kul när vi har aktivitet med laget. Aktiviteter som att gå på restaurang. På sommaren grillar vi med 

laget.” (Hamid). Nadia berättar också, att hon tycker det är tråkigt när laget splittras när säsongen är 

slut och alla går skilda vägar. 

 

Ungdomarnas upplevda svårigheter med föreningsidrott  

Beskrivning av vad respondenterna upplever som svårigheter och tråkigheter inom föreningsidrotten. 

De tar upp sitt etniska ursprung, sitt utseende, språket som en barriär samt sin religionstillhörighet. 

Ibland kan ungdomarna känna som om de inte riktigt passar in i laget, eftersom de ännu inte lärt sig 

tyda de outtalade signaler som finns i kommunikationen mellan ledarna och lagkamraterna av svenskt 

ursprung. Hamid upplever exempelvis osäkerhet kring om tränarna verkligen gillar honom och undrar 

om det i så fall beror på att han är född utanför Sverige. Han tycker att tränarna för det mesta tar 

hänsyn till att han har en annan etnisk bakgrund, men tycker det är svårt att tyda signalerna: ”Jag 

tycker att tränarna tar hänsyn till att jag inte är född i Sverige. Om dom inte låtsas att dom tar hänsyn. 

Vi människor är olika, vissa tränare kan tycka illa om dig fast dom säger positiva saker om dig, vet inte 

riktigt säkert” (Hamid). Alla ungdomarna är medvetna om att de utseendemässigt skiljer sig från sina 

svenskfödda lagkamrater. Fatima säger: ”Ibland känner jag mig annorlunda”. Andra respondenter, i 

synnerhet pojkar, har ibland fått nedlåtande kommentarer om sitt utseende från sina lagkamrater, 

med anspelning på stor näsa, tjocka läppar, kroppsstorlek mm. Ingen av dem har emellertid upplevt 

det som allvarliga och långvariga trakasserier. Språkförbistringen tycks ha varit det som ungdomarna 

med invandrarbakgrund upplevt som det största problemet. Rent generellt behärskar de inte det 

svenska språket i sin helhet och har därför inte känsla för nyanser och dubbelmeningar. Det tar därför 

också längre tid för dem att tillägna sig den specifika idrottsjargong som är viktig för att förstå 

övningarna och spelet. ”Det som kan vara svårt är, när man inte förstår själva övningen. Men vi 

försöker så gott vi kan ändå. Dom som nyligen har kommit in i laget och inte kan så bra svenska har 

ännu svårare att förstå. Det är tränarens ansvar att se till att dom förstår” (Hamid). Även Miranda har 

upplevt problem med att inte förstå specifika idrottstermer: ”Det som kan vara svårt är att det finns 

vissa begrepp man ska förstå. Det finns ord som till exempel `ta djup´ och det betyder att man ska gå 

ner. I början var det förstås svårt att förstå och lägga alla dom där begreppen i minnet” (Miranda). När 

det gäller huruvida ungdomarna upplever, att hänsyn tas till deras religion, säger Nadia att 

missförstånd kan förekomma. Hon tar upp en incident där tränarna helt missade, att hon enligt sin 

religion inte äter griskött. Men felet rättades till genom att tränarna själva lagade extra mat till henne. 

I det stora hela tycker respondenterna, att de inte upplever att deras religion utgör något hinder för att 

på samma villkor som deras svenskfödda lagkamrater delta i idrottsaktiviteterna. Tränarna försöker ta 

hänsyn till deras speciella högtider och matregler och de gånger ett misstag sker, är ungdomarna 

övertygade om att det beror på glömska eller okunskap, inte illvilja från tränarnas sida. En upplevelse 

som kombinerar problematiken språkförbistring och religion är följande uttalande från Nadia: 

 

”Jag har inte varit på många distriktsläger än. På varje kallelse så frågas det om man har 

några allergier. Jag uppfattar allergier som allergi och att inte äta gris. Det var två dagar där 

dom serverade griskött och jag åt inget då. Då var det svårt eftersom jag upplevde allergi som 

något annat. Dom hade kunnat skriva mat eller annorlunda eller något, då hade jag förstått” 

(Nadia) 
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Ungdomarnas uppfattning om delaktighet  

I detta avsnitt presenteras ungdomarnas upplevelser och tankar kring hur de uppfattar att de är 

delaktiga i idrotten de utövar och i gemenskapen med övriga deltagare. Här blir det återigen tydligt 

hur viktig tränarens attityd och behandling av ungdomarna är. De behöver bli sedda som individer av 

tränarna, för att känna sig delaktiga. Silvia säger, att hon verkligen känner att hon är en del i laget när 

tränaren vänder sig till henne personligen med kommentarer och uppmuntran. Det är också viktigt för 

känslan av delaktighet att tränarna delegerar arbetsuppgifter till dem, så att de kan känna att de har 

ansvar för en uppgift eller aktivitet. Ungdomarna känner då att de kan växa med ansvaret och 

uppgiften. Miranda nämner: ”Det är när tränarna kan välja mig till att hålla i uppvärmningen. Då kan 

jag komma på olika uppvärmningsövningar.” Även tränarnas sätt att dela in laget har stor betydelse 

för delaktighetskänslan. Den minskar ganska snabbt om tränarna på ett tidigt stadium delar in 

spelarna i A- och B-lag. Vid träningar upplever t.ex. David det som mycket positivt att tränarna 

verkligen ser till att alla får vara med på lika villkor. ”Att jag får vara med i övningen, fast jag är 

målvakt” (David). Både under träning och vid matcher upplever ungdomarna, att det är viktigt att 

tränarna ser till, att deltagarna är justa mot varandra, så att alla exempelvis kan få en adresserad 

passning i fotbollen. ”Annars” säger Jasmin, ”kan det kännas som om medspelarna inte tror att man 

kan hantera en passning och då får man aldrig bollen. Detta gör att man inte känner delaktighet i 

laget.” 

 

Omgivningens syn på ungdomarnas utövande av idrott   

Här går jag in på hur omgivningen ser på ungdomarnas deltagande i föreningsidrotten. De grupper 

som i denna studie ingår i omgivningen är tränare, föräldrar och syskon. Även genusperspektivet tas i 

beaktande. De flesta av respondenterna upplever, att de generellt får ett positivt bemötande och 

mycket uppmuntran från sina tränare. Tränarna visar också förståelse för att vissa religiösa högtider 

ibland påverkar ungdomarnas möjligheter att delta i regelbunden träning. Endast en av 

respondenterna, David, uttryckte en negativ upplevelse från sin fotbollstränare. Tränaren uppskattade 

inte att David, enligt hans uppfattning, ägnade mer tid åt handbollen, en sport som David prioriterade. 

Familjerna är överlag stöttande. I många fall har respondenterna syskon som också är engagerade i 

föreningsidrott, vilket gör att hela familjen blir engagerad. Beroende på bakgrund och allmänt 

idrottsintresse i familjen, uttrycks stödet på olika sätt, allt från frågor om hur det går, till aktivt 

deltagande med transporter till och från träningar och matcher. Flickorna upplever emellertid att de 

oftast får mer stöd från sina syskon och sina pappor än från mammorna. Papporna deltar oftare som 

engagerad publik vid matcher, är mer uppmuntrande och har större förståelse för döttrarnas 

idrottsintresse. ”Från början var det min pappa som uppmuntrade mig, eftersom min bror spelar 

fotboll” (Fatima). Mammorna tycker att idrotten tar för mycket tid från andra aktiviteter som de anser 

vara viktigare, som läxor och socialt umgänge med släkt och vänner. De förväntar sig också, att 

flickorna ska prioritera att hjälpa till med hushållsarbete hemma. En respondent berättade också att 

hennes mamma tycker det är onödigt att hon spelar fotboll därför att hon inte kommer att tjäna några 

pengar på aktiviteten. Silvias mamma har delade åsikter om hennes fotbollsutövande. Hon vill att 

dottern ska spela fotboll för att hon inser att dottern har roligt. Å andra sidan kan hon tycka att något 

som en fest kan vara mycket viktigare att delta i än att träna fotboll. Det händer då, att mamman 

tvingar henne att gå på festen istället om fotbollen krockar med mammans planerade aktivitet. 

 

Föreningsidrottens betydelse    

Det avslutande delavsnittet redovisar ungdomarnas självuppfattning och vilken betydelse idrotten har 

för dem. Respondenterna har alla bekräftat att deras deltagande i föreningsidrotten har haft och 

fortfarande har stor betydelse för hur de utvecklas både fysiskt och psykiskt och hur de upplever sig 

själva i förhållande till omgivningen. De upplever att de utvecklat sin förmåga till samarbete och sin 

sociala kompetens genom att delta i en lagidrott. De anser också att den fysiska aktiviteten har haft en 

positiv inverkan på hälsan och ökat koncentrationsförmågan. ”Det är viktigt med idrott, för då får man 
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vara med kompisar och det är bra för hälsan. Jag får bättre resultat i skolan, det blir lättare med 

koncentrationen när jag får röra på mig” (Abdi). Av stor vikt för dem är att idrottsutövandet ger 

möjlighet att träffa nya vänner med ett gemensamt intresse och att detta även leder till, att de umgås 

socialt utanför idrottsarenan. En respondent tycker att fotbollen har lett till, att han upplever sig mer 

delaktig i samhället. Fotbollen har blivit en stor del av hans liv och är en viktig faktor för hans 

välbefinnande. Han tror, att gruppen ensamkommande barn skulle ha stor nytta av att engageras i 

föreningsidrott för att lättare kunna bli en del av samhället. 
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Analys & Diskussion  

Syftet med denna studie var att få en bild av, hur ungdomar med invandrarbakgrund upplever mötet 

med svensk föreningsidrott. Denna studie ger en inblick i ungdomarnas perspektiv på detta möte.  

 

Ledarnas betydelse  

Många av de intervjuade i studien lägger vikt vid att beskriva ledarnas roll och deras betydelse för dem 

som individer. Studien visar att positiva egenskaper hos tränare, som ungdomarna känner igen hos 

den egna tränaren förbättrar resultaten inom den idrott de utövar. Hertting & Karlefors (2011) menar 

att ungdomar med invandrarbakgrund som deltar i föreningsidrotten kan ha större motivation och 

målinriktning än övriga ungdomar.  

Ett flertal av respondenterna uttryckte uppskattning över att tränare har en liberal inställning och 

kunskaper om invandrares annorlunda kulturella och religiösa bakgrund. I resultatdelen framförde 

Mustafa att en tränare med utländskt ursprung kan ha betydelse för att det går bra för laget. Mot 

denna bakgrund är Fundberg (2012) observation, att bara personer med svensk bakgrund är 

representerade i svensk idrotts högsta organ, intressant. Enligt min mening ligger det något i Mustafas 

uppfattning, att en tränare med utländskt ursprung är en bidragande faktor till framgång för ett lag 

med invandrarungdomar, inte minst för att de då kan identifiera sig med tränarna. Om en sådan 

tränare har kunskaper om pojkarnas kulturella och religiösa bakgrund kan han lättare möta dem på 

deras nivå. 

Invandrarungdomar trivs bra inom idrotten, där de får uppmärksamhet och känner gemenskap 

(Fundberg, 2012). De intervjuade anser att det är viktigt att tränarna delegerar uppgifter till olika 

medlemmar i laget för att ge dem ansvar individuellt, vilket de anser betyder mycket för deras 

upplevelse av delaktighet i laget. Engström (2010) belyser att individens medverkan och ansvar i 

idrotten förändrar och formar deras sociala verklighet. Jag anser att mötet med tränarna, är ett 

annorlunda möte med en vuxenvärld som skiljer sig från tidigare möten utanför familjen, som 

exempelvis lärare. Det blir ett möte som betyder en annan typ av kontakt med den svenska kulturen. 

Relationen blir unik, eftersom den inte är obligatorisk som skolgång och tid ihop med lärare. 

Cassidy m.fl. (2009) menar att tränarutbildningar har ignorerat frågor som rör behov och krav som 

idrottare från olika kulturella grupper har. Min studie visar att det därför är angeläget att all 

tränarutbildning också innehåller undervisning i just de kulturella och religiösa skillnader som 

existerar och som goda tränare måste ha kunskap om och visa förståelse för. Enligt min mening måste 

det ställas högre krav på utökad representation för dem inom olika ledningsgrupper i idrotten, i takt 

med att pojkar och flickor med invandrarbakgrund blir fler och fler inom föreningsidrotten. Ju fler 

barn med invandrarbakgrund som idrottar, desto större blir möjligheten att få fram kompetenta ledare 

från de egna leden. Det faktum att svensk idrotts högsta organ bara har representanter med helsvensk 

bakgrund tyder på att det inom idrottsrörelsen saknas tillräcklig erfarenhet och kunskap om den 

målgrupp som behandlas i min studie. 

 

Erfarenheter av att delta i organiserad idrottsverksamhet   

Som tidigare nämnts i avsnittet bakgrund är Idrotten vill (2009) ett idéprogram för en utvecklings- 

och utbildningsverksamhet inom idrottsrörelsen. Idéprogrammet menar att det går att motverka 

rasism och främlingsfientlighet genom att aktivt jobba med att få in barn och ungdomar med 

invandrar- bakgrund i föreningsidrotten. Jag anser det är viktigt att skapa en miljö och atmosfär som 

flertalet invandrarungdomar kan identifiera sig med och uppleva positivt. Lyckas vi inte med det, är 

risken stor, att de idrottsintresserade ungdomarna alltför tidigt lämnar föreningsidrotten. Min studie 

visar att tankegången i idéprogrammet är rätt, men att mycket återstår att göra för att nå de önskade 

resultaten. 
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Det framhålls i studien att vissa kommentarer angående ungdomens utseende exempelvis kan vara 

rasistiskt färgade ord. Tidigare forskning har tyvärr visat att idrottens arenor “tillåtit” rasistiska 

yttringar, på ett sätt som inte har upplevts på andra ställen i samhället (Fundberg, 2012). Som tidigare 

nämnts har det inom idrottssfären funnits utrymme att uttrycka rasism och främlingsfientlighet utan 

nämnvärda konsekvenser. Jag anser att man på alla nivåer inom både förenings- och proffsidrotten 

måste bli mycket tydligare i sitt avståndstagande från sådant beteende både hos de utövande 

ungdomarna, ledarna och övrig omvärld. 

Missförstånd på grund av kulturskillnader kan exemplifieras av Nadias uttalande om hennes religion 

och att hon inte äter griskött. Min åsikt är att det oftast bottnar i okunskap och bristande förståelse 

från ledarnas sida, inte om rasism. Det förväntas oftast att det är invandrarna som ska anpassa sig till 

oss i Sverige. Men som tidigare nämnts, och som kommer att vara en röd tråd i diskussionsdelen, är 

det av största vikt att båda parters intressen tillvaratas för att minimera kulturkrocken. Det går 

säkerligen aldrig att undvika krockar helt, men det är upp till båda parter att se till att de inte blir för 

våldsamma. 

För den bristande förmågan hos föreningar att hantera och förstå kulturella skillnader har Walseth & 

Fasting (2004) ett begrepp, socioeffektiv integration, vilket betyder att man i integrationsprocessen 

intresserar sig för vänskapsrelationer, som går ut på att invandrare och svenskar tillsammans anpassar 

sig till ett nytt mångkulturellt samhälle. Av min studie framgår att de intervjuade lägger stor vikt vid 

inte bara träning och matcher utan samvaron vid sidan av idrotten. 

 

Omvärldens syn på ungdomarnas idrottsdeltagande   

Min studie, liksom tidigare forskning, visar på två faktorer som skiljer könen åt. Dels hur omgivningen 

uppfattar könens idrottsutövning, dels den ojämna fördelningen mellan invandrade pojkars och 

flickors idrottsutövande. Pojkar med invandrarbakgrund är ofta i majoritet i sitt lag och är medvetna 

om det, medan invandrarflickorna oftast är i minoritet och upplever detta mycket klart.   

Studien visar också på tränares och föräldrars inställning till sina ungdomars idrottsutövande 

beroende på könstillhörighet. Genusperspektivet är framträdande i flickornas närmaste omgivning. 

Inte minst är flickornas mammor ofta kritiskt inställda till deras idrottsutövande. Ismen (2005) menar 

att orsakerna till att flickor tränar mindre grundar sig på familjeförhållanden. Vissa föräldrars kritiska 

inställning till sina flickors idrottsutövande tror jag ofta är baserade på bristande kunskaper och 

otillräcklig kommunikation. Flickorna är t.ex. hemma mer och hjälper till. Jag tror att ett sätt att öka 

förståelsen för sina invandrade döttrars idrottsutövande är att engagera föräldrarna, framför allt 

mammorna, i föreningens arbete som funktionärer av olika slag, t.ex. matchvärdar, servering, 

hantering av idrottskläder m.m. 

Det stora problemet med invandrade flickors underrepresentation belyses av tidigare forskning (se 

rubriken Genusperspektiv i idrotten). Det är synnerligen viktigt att få in fler flickor med 

invandrarbakgrund i föreningsidrotten där de kan socialisera sig med andra idrottsutövare och få ett 

bredare kontaktnät strukturell integration (Walseth & Fasting, 2004). Omgivningen påverkar 

naturligtvis de invandrade ungdomarna socialt i mycket hög grad. Kritiska kommentarer och 

påtryckningar får många flickor att sluta med föreningsidrotten, en av de påtagliga orsakerna till 

flickornas underrepresentation. Med ökade kontakter mellan föräldrar och tränare, anser jag att 

föräldrarna kan bli mer engagerade och positivt inställda till föreningsidrott även för flickor. 

Omvärldens syn på flickornas sportutövande visar att det inte bara är föräldrarna som begränsar. Det 

visar sig att andra, framförallt manliga medlemmar i den etniska gruppen bevakar och skvallrar om 

olämpligt beteende vilket avsevärt påvekar de unga flickornas möjligheter till idrottsdeltagande 

(Walseth, 2006). Samma mönster kan man också se i Ahmad (2011) forskning där flickornas egen 

samhällsgrupp utsätter de kvinnliga utövarna för påverkan med negativa konsekvenser. Föräldrarna 

var generellt stödjande om idrottsdeltagandet överensstämde med grundprinciperna i islam, men då 

måste idrotten även överensstämma med acceptabelt beteende för unga kvinnor, både i fråga om 

religion och socialt beteendemönster i den egna etniska gruppen (Kay, 2006).  
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Resultatet i min studie och tidigare forskning har en gemensam nämnare när det kommer till 

omgivningens syn på ungdomarnas, framför allt flickornas idrottsutövande. Det är ungdomarnas 

familjer som uttrycker både stöd och begränsningar på olika sätt. I min studie upplevde flickorna att 

de ofta får mer stöd från sina syskon och sina pappor än från mammorna. Den etniska gruppen spelar 

en betydande roll i hur föräldrarna och flickorna ser på idrottsutövande. Det är en mycket intressant 

iakttagelse att en "extern grupp" utöver familjen kan vara så betydande. Men behovet av att tillhöra en 

grupp kanske väger tyngre när man befinner sig i ett land som är främmande för en både kulturellt och 

språkligt.  

En del muslimska organisationer i Norge erbjöd sina ungdomar sportaktiviteter för att på så sätt länka 

identitetsarbete till integrationsarbete. Ungdomarna kunde få bli "norska muslimer" det vill säga både 

muslimer och väl integrerade i det norska samhället (Walseth, 2016). Här kan vi se på ett konkret sätt 

hur ett arbete med integration kan se ut, men framförallt låter man ungdomarna behålla sina två 

identiteter "norska muslimer". Avsikten även hos oss i Sverige måste ju vara att barn med 

invandrarbakgrund ska bli väl integrerade i det svenska samhället utan att det leder till konflikt om de 

också har kvar sina egna kulturer. Här finns en uppgift för den svenska föreningsidrotten att se över 

hur man kan involvera olika samhällsgrupper in i föreningen. Det kanske krävs en strukturförändring 

för att båda parter ska kunna mötas på halva vägen. 

 

Föreningsidrottens betydelse och det sociala samspelet 

Idrotten ger möjligheter för utövarna att träffa andra människor, lära sig samarbeta, umgås med 

kompisar och känna delaktighet i olika samhällsaktiviteter. Inte minst viktigt är det för dem att få 

umgås med lagmedlemmarna utanför idrottsarenan. Genom att delta inom idrottsverksamhet 

medverkar individen till att förändra och forma sin sociala verksamhet (Engström, 2010). 

Studien visar tydligt att flera ungdomars idrottsutövande har stor betydelse för deras sociala liv. David 

tyckte t.ex. att idrotten hjälpt honom att bli mer social. Mustafa berättade att han börjat tänka mer på 

andra i laget, passa mer och inte vara så egoistisk. Fotbollen har fått Abdi att känna att han blivit en 

del av det svenska samhället och han understryker att den grupp som mest skulle gynnas av att delta i 

föreningsidrott är ensamkommande barn. För majoriteten av de intervjuade har den sociala delen, 

både innanför och utanför idrottsarenan tillsammans med laget, bl.a. i cuper, varit det allra roligaste. 

Sammanfattningsvis kan sägas att föreningsidrotten har en mycket viktig social funktion att fylla, vid 

sidan av själva idrottsutövandet. Möjlighet och tillfälle att känna samhörighet, kamratskap och 

kollektivt ansvar och att tillsammans med andra diskutera sociala och kulturella skillnader ökar 

mycket påtagligt invandrarungdomars integrationsmöjligheter. Den “avslappnade” samvaron utanför 

idrottsarenan skall i detta sammanhang inte underskattas. En viktig del i detta är också möjlighet till 

förbättrade kunskaper i svenska. 

Blom & Lindroth (2002) menar att utrymmet för skolans idrott och hälsa reducerats drastiskt, vilket 

innebär mer stillasittande arbete trots den ökade kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet. Låg 

fysisk aktivitet i skolorna, inte minst bland invandrarbarn skapar sämre allmänhälsa. Abdi menade att 

idrott är bra för hälsan och att han får bättre resultat i skolan och för Miranda får idrotten henne att 

tänka på andra saker. Enligt Engström (2010) har låg fysisk aktivitet allvarliga samhälls- konsekvenser 

som bl.a. leder till fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Jag tror att, vid sidan av föreningsidrotten, 

som kanske inte passar alla, spontanidrotten på lekplatser, skolgårdar mm kan underlätta integration, 

inte minst genom att det där skapas personliga vänskapsförhållanden. Därför är det viktigt att skapa 

och bibehålla positiva miljöer för spontanidrott utanför föreningsidrotten. 

Västerbottens idrottsförbund har aktivt jobbat med att inkludera grupper som inte är aktiva i 

föreningsidrott. Projektet drop-in idrott, som innebär spontanidrott för att testa olika sporter, blev, 

enligt vad som framgår av utvärderingen, inte alls lyckat. Jag menar att idrottsförbunden behöver 

lägga mer vikt vid vilka behov deras målgrupp har och vad som får dem att känna sig delaktiga. 

Föreningsidrott passar inte alla. Däremot tror jag att spontanidrott, som sker på utövarnas villkor, 

ökar sannolikheten för att ungdomar fortsätter att motionera och bibehålla en god hälsa. En utökad 
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och mer genomarbetad verksamhet för spontanidrott, med syfte att få barn och ungdomar mer aktiva, 

tror jag skulle vara av stor nytta för samhället, för att motverka de ökade sjukdomar som låg fysisk 

aktivitet leder till. 

 

Habitus   

Intervjupersoner som inte var födda i Sverige har av olika anledningar flyttat hit eller till och med flytt 

från sina hemländer på grund av konflikter som krig eller förföljelse eller naturkatastrofer. 

Engström (2010) fastställer, liksom all övrig forskning, att individens utveckling av habitus är mest 

påtaglig i unga år. Ungdomarnas sociala erfarenheter upplevs i samspel med den omgivning de lever i. 

Det kan vara en avgörande faktor och bilda ett problem för ungdomarna att komma in i 

föreningsidrotten då trauman från hemlandet och själva flykten kan vara betydelsefulla. Alla 

samhällen förändras konstant vad gäller politik, ekonomi och social utveckling. Inre och yttre 

konflikter kommer och går. Nyanlända till Sverige söker asyl pga. förhållandena i sina hemländer. I 

boken Smak för motion, Engström (2010) poängteras att omgivningen är i konstant förändring, vilket 

i sin tur förändrar idrottskulturen. Hertting & Karlefors (2011) menar också att vi måste vara öppna 

med vår kultursyn för att överhuvudtaget möta andra kulturer på ett positivt sätt. 

Idrottskulturen har sina normer, språk och värderingar. Studien visar att ungdomarna finner det svårt 

att förstå instruktioner och meningen med övningarna på grund av språkbrister. Det första hindret att 

övervinna för alla invandrare är att förstå och behärska det svenska språket för att kunna sätta sig in i 

idrottsspråket (hur ska man annars förstå betydelsen av att “ta djup”?). Det är alltså två olika 

språkvariationer ungdomarna måste förstå för att kunna delta fullt ut i idrotten. 

 

Idrotten kommer inte att vara integrationsfrämjande om den inte vågar ifrågasätta sin egen kultur och 

hänga med i samhällsutvecklingen samt vara beredd på att välkomna andra kulturer. 
Integrationsprocessen fungerar i båda riktningar. Svensk idrott försöker hjälpa invandrande 

ungdomar och barn att bli en del av vårt samhälle. Barn och ungdomar med invandrarbakgrund 

förändrar och utvecklar svensk idrott från sina egna utgångspunkter (Hertting & Karlefors, 2011). 

 

Sammanfattning 

Min studie visar att föreningsidrotten har stor betydelse som integrationsarena för ungdomar med 

invandrarbakgrund och att idrottsrörelsen har en viktig uppgift att fylla när det gäller att aktivt jobba 

med att få in barn och ungdomar med invandrarbakgrund i föreningsidrotten. Både flickor och pojkar 

upplever att gemenskapen inom föreningsidrotten i hög grad bidrar till att de känner sig mer delaktiga 

i det svenska samhället, även om flickorna ofta möter ett större motstånd hemifrån mot sitt 

idrottsutövande från, framför allt, sina mödrar. Av studien framgår också att ungdomarna som 

intervjuats känner att deltagandet i föreningsidrott främjat både deras fysiska och psykiska utveckling. 

En del av ungdomarna upplever emellertid en brist på kunskap hos idrottsledarna. Ledarutbildningen 

skulle behöva omfatta mer riktad information för att öka förståelsen för de specifika problem som 

ungdomar med invandrarbakgrund upplever i samband med sitt idrottsutövande. 

 

Metoddiskussion  

Jag har ansett att en kvalitativ studie har varit det lämpligaste sättet att öka förståelsen för 

invandrarungdomars möte med svensk idrott. Intervjuformen som metod är dock tidskrävande, 

detsamma gäller transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta arbete har en tidsbegränsning, 

vilket är påfrestande och en nackdel för en studie som skrivs av en person. Hade det funnits längre tid 

för studien, skulle fler intervjuer få plats, då det var många ungdomar som var angelägna om att få 

vara med och berätta om sina erfarenheter av en svensk idrottsförening. 
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Trost (2010) ser positivt på att intervjuledaren kan koncentrera sig på frågorna och svaren och inte 

behöver göra en massa anteckningar vid ljudinspelning. I och med ljudupptagningen kunde jag 

koncentrera mig på att gå djupare in i och spinna vidare på de ställda frågorna. Dock gjordes inga 

anteckningar för att jag ville få en avspänd samtalsdialog, för att få ut så bra och relevanta data till 

studien som möjligt. 

Rollen som intervjuare har betydelse. Intervjuaren har en maktposition, då hon ställer frågorna och 

bestämmer dagordningen i intervjun samt ser till att intervjupersonen svarar på de ställda frågorna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjupersonernas identifiering av intervjuaren (mig), som grundar sig 

på utseende och låg ålder kan ha påverkat resultatet. I detta fall kanske svaren blir ärligare på grund av 

dessa faktorer. Av detta skäl kunde exempelvis ämnet rasism dyka upp under intervjun, utan att jag 

som intervjuare nämnt ordet. 

Intervjuarens maktposition grundar sig som tidigare nämnts också på språket. Kvale & Brinkman 

(2009) anser att språket bör anpassas till intervjupersonens ålder för att uppnå bästa resultat. Under 

arbetets gång kan språkliga missförstånd uppstå beroende på intervjupersonernas grundläggande 

språkkunskaper vilket kan ha påverkat resultatet. Klyftan mellan intervjuare och respondent kan 

minskas genom att utföra intervjuer i respondentens naturliga miljö. Just av detta skäl genomfördes 

intervjuerna på idrottsklubbens kontor, en miljö där intervjupersonerna kände sig bekväma. Vilken 

miljö intervjun sker på menar Kvale & Brinkmann (2009) är viktigt, då intervjuaren på så sätt skapar 

en situation där respondenten känner sig trygg. Detta har emellertid lett till, att ljudupp-

tagningskvalitén blivit försämrad, då det var full aktivitet utanför kontoret. Med denna känsliga 

ljudupptagning har det ibland varit svårt att tyda orden från respondenten vid transkriberingen. I det 

avseendet hade det varit bättre att genomföra intervjuerna på en annan plats med mindre 

störningsmoment. 

På grund av språkbarriären, som tidigare nämnts, använde jag mig av ett språkbruk under 

intervjuerna, som ungdomarna själva kunde känna igen och känna sig avslappnade med i min närvaro. 

Det reducerade maktpositionsklyftan mellan mig och respondenten. 

Tio personer intervjuades. Från intervjun med den tionde personen gick det inte att få ut relevanta 

data som kunde användas i studien varför den är borttagen. På grund av tidsbrist har jag inte kunnat 

fylla ut studien med en ny tionde intervju.   

 

Förslag på vidareforskning  

Syftet med studien var att få en bild av hur ungdomar med invandrarbakgrund upplever mötet med 

svensk föreningsidrott. Förslagsvis kan en fördjupning av integrationsdelen göras för att såväl förklara 

kulturkrockar som att undvika dem i framtiden. En viktig aspekt att belysa är också religionens 

betydelse.  

Studien har gett oss en bild av hur ungdomar med invandrarbakgrund uppfattar mötet med svensk 

föreningsidrott. Studien har belyst vilka hinder de intervjuade har upplevt i sina försök att bli en del av 

ett lag i en förening. En fördjupning skulle kunna beröra idrottskulturens integration i samhället men 

också hur ledarna på bästa sätt ska bemöta ungdomarna, speciellt inriktat på flickor. Det vore också 

värt att ta del av, hur tränare och ledare med invandrarbakgrund uppfattar hur de blir bemötta i 

föreningsidrotten. 

En annan intressant forskning kunde beröra varför barn med invandrarbakgrund med 

funktionshinder är så snålt representerade inom föreningsidrotten. Vad kan det bero på? 
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Bilaga 1  

Informationsbrev  

Studie om ungdomar och idrott 

Hej!  

Jag är en student på det Idrottsvetenskapliga Programmet vid Umeå Universitet. Jag skriver mitt 

examensarbete under våren som handlar om ungdomar med invandrarbakgrund och deras 

erfarenheter av att vara med i idrott i Sverige. Därför söker jag ungdomar mellan 13 -16 år som kan 

ställa upp på en intervju. Intervjun tar max 30 minuter och tid och plats kommer vi tillsammans 

överens om.  

Du kommer att vara anonym och informationen kommer bara att användas i studiens syfte. Din 

medverkan är helt frivilig och du kan när som helst avbryta intervjun om du vill. Intervjun kommer att 

spelas in på band och materialet behandlas med sekretess.  

Är du under 15 år behövs en underskrift av en förälder eller förmyndare. Se nedan. 

Jag vill tacka Dig för att du tar din tid att delta i min studie!  

Har du några frågor före eller efter intervjun kan du kontakta mig eller min handledare. 

 

Med vänliga hälsningar  
Tatiana Håkansson  
 
Kontakt uppgifter:  
Student 
Tatiana Håkansson  
 
 
Handledare 
Inger Eliasson 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 
E-mail: inger.eliasson@umu.se 
Telefon: 090-7867912 

 

UNDERSKRIFT FÖR DELTAGANDE  

Barnets namn 

_____________________________ 

 

Förälders/förmyndares underskrift (Om barnet är under 15 år) 

 

_____________________________ 
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Bilaga 2   

Intervjuguide  

Inledande samtal : För att få igång samtalet och få en helhetsbild av respondenten.  

 

- Hur gammal är du? 

 

- Var bor du?  

 

- Vem/vilka bor du med  

 

- Var är dina föräldrar födda någonstans?  

(- När flyttade de hit?)  

 

- Var föddes du?  

( - Hur länge har du bott i Sverige?)  

 

- Varför flyttade du/de till Sverige?  

 

- Vilken idrott håller du på med?  

 

- Hur många i din grupp har invandrarbakgrund (eller kommer från andra länder)? Hur många är 

ni sammanlagt? 

 

Vilka erfarenheter har barnen av att delta i svensk idrottsverksamhet 

- Hur länge har du varit med i laget?  

 

- Hur kommer det sig att du började?  

 

- Hur tycker du att det är att vara med i  ____________ 

 

- Är det något du tycker är svårt att förstå? Vad i så fall? Berätta. 

 

- Hur tycker du att du blir behandlad av andra? Tränare, lagkamrater? Hur upplever du det?  

 

- Kan du beskriva när det är som roligast att vara med? 

 

- Kan du beskriva någon gång som du upplevt något tråkigt? Vad hände då?  

 

- Hur tas hänsyn till att du kommer från ett annat land? Religion ?  

 

- Hur skulle du beskriva en bra ledare? Utveckla?  

 

- Hur skulle du beskriva en dålig ledare? Utveckla?  

 



 

- Hur skulle du själv beskriva dina ledare?  

 

- Hur skulle du beskriva dina lagkamrater? 

 

- Umgås du med några lagkamrater utanför idrotten? 

 

- Har du någon gång velat sluta med den idrott du nu är med i? Varför i så fall? 

 

- Har du tränat i ett annat lag? (varför slutade med det?) 

 

Hur ungdomarna upplever att de känner samhörighet och tillhörighet i föreningsidrotten.  

- Vad är viktigt för dig för att du ska vilja gå till träningen/vara med? 

 

- Vad får dig att känna dig delaktig i träningen?  

 

- Vad betyder det för dig att få vara med i ett lag?  

 

- När vill du inte vara med i idrotten?  

 

- Vad tycker din omgivning angående att du tränar i ________ (Föräldrar? Kompisar? Tränare? 

Syskon)  

 

- Finns det något mer du vill ta upp av det vi har pratat om?  

  

 

 

Tack för din medverkan!  
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