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Förord  
 

Ett stort tack riktas till de unga männen jag fått möjligheten att intervjua. Utan dem skulle 

inte denna studie vara möjlig. Jag vill också tacka min handledare Åsa Gustafson för allt 

stöd och hjälp under arbetets gång, vardag som helgdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur fotbollsdeltagande påverkar det 

sociala livet vad gäller nätverksbyggande och vänskapsrelationer för unga män med 

flyktingbakgrund. Resultaten visar att det sociala kapitalets styrka och struktur utvecklas 

över tid från svaga band till en kombination av svaga och starka band. Från att till en 

början mest handla om sammanbindande kapital utvecklas över tid även ett 

överbryggande kapital. Informanterna beskriver att språket är en viktig faktor men också 

att talangen för fotboll haft betydelse för att lägga grunden till nätverksbyggande och 

utveckling av det sociala kapitalet. En viktig faktor som kom fram i studien var också det 

egna ansvaret hos de unga männen att anstränga sig och vara motiverade för att skapa 

sociala nätverk. Studien visar att idrotten som arena kan ha stor betydelse för integration 

av människor med flyktingbakgrund.  
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Inledning 
 

Sociala nätverk har under de senaste åren uppmärksammats som en viktig resurs i vår vardag. 

En vardaglig företeelse som att veta vem som kan hjälpa till att laga ens bil när den gått 

sönder baseras på de sociala relationer vi har till andra människor (Fischer citerad i Putnam 

2000, s. 19). Inte minst på arbetsmarknaden anses ett stort antal kontakter vara en tillgång hos 

en arbetssökande. Inom samhällsvetenskapen har studier kring vad som kallas socialt kapital 

därför blivit allt vanligare (Nyqvist 2005, s. 76). Huvudkomponenterna i det sociala kapitalet 

är människors sociala nätverk och relationer till varandra. En av de personer som lyfter fram 

socialt kapital och de sociala nätverken som en resurs är Robert D. Putnam (2000). I en studie 

som utfördes i Italien upptäckte han att demokratin fungerade som bäst i de områden där det 

fanns ett väl fungerande föreningsliv och en utvecklad samverkan mellan medborgarna. I de 

områden där föreningslivet inte var lika välutvecklat fungerade de demokratiska processerna 

sämre (SOU 2004:49, s. 32). Förklaringen som Putnam fann var att där det fanns ett aktivt 

deltagande i föreningar och organisationer kunde tillit och ömsesidighet mellan individer 

uppstå som i sin tur påverkade tilltron till människor i allmänhet. Därmed kan ökat socialt 

kapital, genom deltagande i exempelvis organisationer, tjäna det demokratiska samhället och 

därför vara en resurs på en kollektiv nivå. Putnam (2000, s. 22–23) vidareutvecklade 

sedermera sina tankar kring det sociala kapitalet och särskilde mellan det som sammanbinder 

likasinnade individer (sammanbindande socialt kapital) och det som länkar samman 

människor som är olika varandra (överbryggande socialt kapital). En annan aspekt av sociala 

nätverk är de olika sociala band som individer har till varandra och den styrka som 

kännetecknar dessa band. Detta har studerats av bland annat forskaren Mark S. Granovetter. 

Utgångspunkten i hans teoribildning är att styrkan i de band som individer kan ha till varandra 

varierar och olika styrkor kan det medföra olika fördelar för individen (Granovetter 1973). En 

förutsättning för att människor ska kunna bygga upp sina sociala nätverk är att det finns 

sociala plattformar i samhället som möjliggör möten mellan individer. En arena som ofta lyfts 

fram som betydelsefull för skapandet av sociala nätverk är idrotten (Peterson 2000; 

Riksidrottsförbundet 2002; Tonts 2005; Walseth 2008). Men även idrottsföreningar har vissa 

svårigheter med att attrahera personer från alla samhällsgrupper, där deltagandet i en idrott i 

vissa fall begränsas av klasstillhörighet, kulturell bakgrund och etnicitet (Herrting & Karlefors 

2012). Idrotten kan även verka segregerande genom att personer med utländsk bakgrund 

betraktas som underordnade (Fundberg 2003, s. 21). Parollen ”Idrott för alla” tycks i 
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realiteteten inte vara helt uppenbar vid en närmare analys av idrottsföreningarna. 

Diskussionen kring idrott och dess förmåga att inkludera människor blir särskilt aktuell i och 

med ökningen av antalet flyktingar som söker asyl i Sverige (Migrationsverket 2015). I 

samband med den ökade invandringen till Sverige har frågan kring idrottens sociala betydelse 

lyfts fram utifrån ett integrationsperspektiv. Idrottsministern och ordförande vid 

Riksidrottsförbundet understryker hur väl idrotten kan fungera som integrationsarena 

(Regeringskansliet 2016). De positiva effekterna som idrotten kan medföra beskrevs under 

2016-års Almedalsvecka då representanter från Riksidrottsförbundet presenterade på vilka 

sätt som idrotten kan främja Sverige. Under de seminarier som hölls diskuterades bland annat 

hur idrottsdeltagande kan bidra till integration av nyanlända (Riksidrottsförbundet 2016). Den 

starka tilltron till idrottens förmåga att inkludera människor har gett upphov till att ett flertal 

integrationsprojekt i Sverige har beviljats ekonomiskt stöd (Larsson 2016). En bärande tanke 

är att idrotten kan vara den arena som välkomnar personer med flyktingbakgrund, lär dem det 

svenska språket, skapar broar mellan individer samtidigt som det ger personerna en 

meningsfull fritidsaktivitet. I Sverige är fotbollen en av de populäraste idrotterna. Som 

lagidrott med ett organiserat seriesystem är därför fotbollen högst aktuell i debatten kring 

idrottens betydelse för integrering av personer med utländsk bakgrund. Det är därför viktigt 

att utreda hur mycket, och på vilket sätt, fotbollen bidrar till att skapa ett uthålligt och hållbart 

socialt kapital eller om den endast bidrar till en tillfällig inkludering i mindre grupper.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fotbollsdeltagande påverkar det sociala 

livet vad gäller nätverksbyggande och vänskapsrelationer bland unga män med 

flyktingbakgrund. Tre frågeställningar har formulerats:  

 

- Vad påverkar etablerandet av sociala nätverk, och vilken struktur har nätverken i 

termer av sammanbindande och överbryggande socialt kapital? 

- Hur beskrivs styrkan av de sociala banden i fotbollslagen, och vilken funktion har 

banden?  

- Påverkas styrkan på och strukturen av det sociala kapitalet över tiden? 
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1.2 Avgränsningar  
 

Studien har begränsats till att endast omfatta personer som bott i Sverige i minst tre år, ha 

permanent uppehållstillstånd och därmed hunnit etablera sig här. Ett skäl till denna 

avgränsning är att det svenska språket inte ska upplevas allt för hämmande för de unga 

männen i en intervjusituation. Det var viktigt att informanterna kände att de kunde tala 

självständigt utan att behöva ha en tolk.  

2 Teoretiska utgångspunkter  

 

Det teoretiska ramverket som presenteras i detta kapitel har använts för att förstå samt 

möjliggöra en analys av det empiriska datamaterialet. De två huvudteorier som analysen 

bygger på är Putnams teori kring strukturen på de sociala banden i termer av överbryggande 

och sammanbindande socialt kapital samt Granovetters teori om sociala band och de olika 

styrkor som banden kan ha.   

 

2.1 Vad är socialt kapital?  

 

Fenomenet har under de senaste årtiondena blivit ett mycket populärt forskningsområde inom 

samhällsvetenskapen och flertalet teoretiker har diskuterat och definierat begreppets innebörd. 

De flesta teoretiker är överens om att det sociala kapitalet handlar om de relationer som finns 

mellan människor där det finns ett ömsesidigt förtroende för varandra (Coleman 1988; 

Putnam 2000). Socialt kapital används ofta för att analysera och förstå betydelsen av nätverk 

och socialt samspel där relationsbanden utgörs av både familjeförbindelser och 

vänskapsförbindelser. De vanligaste sätten att studera det sociala kapitalet är på mikronivå 

respektive makronivå. Studier på mikronivå, det vill säga individnivå, har framförallt gjorts 

av Granovetter som studerat socialt kapital som en personlig tillgång. På makronivån är det 

teoretiker som Putnam och Lin som starkast representerar makroperspektivet, där de studerar 

hela samhället eller grupper av individer. Putnam öppnar upp för en diskussion kring vad 

nätverken innebär och vilken struktur som är mest gynnsam. Likt Putnam studerar även Lin 

(1999) det sociala kapitalet i termer av en investering i sociala relationer som bygger på en 

ömsesidighet och hur det sociala kapitalet kan vara en resurs för kollektivet. Det sociala 

kapitalet kan underlätta och möjliggöra ett informationsflöde mellan individerna i olika 
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sociala nätverk. Genom att inneha ett stort socialt kapital är det möjligt att kunna influera 

andra individer som ingår i de nätverk som vederbörande är en del av, vilket kan vara 

fördelaktigt om nätverken omfattas av personer i maktpositioner, såsom rekryterare eller 

företagsledare (Lin 1999; Putnam 2000, s. 19). Granovetter använder i sin tur inte begreppet 

socialt kapital i sin teoribildning utan talar istället om sociala band och om nätverkens 

betydelse på arbetsmarknaden. Han menar på att de olika styrkorna på de sociala banden kan 

påverka en individs möjligheter på arbetsmarknaden.  

 

2.2 Sammanbindande och överbryggande socialt kapital  
 

Putnam beskriver socialt kapital som länkar mellan individer som formas till sociala nätverk, 

där normer för ömsesidighet och tillit till andra människor kan uppstå (Putnam 2000, s. 18). I 

ett samhälle där individerna litar på varandra och där det sker en ständig kontakt med vänner 

och bekanta blir vardagslivet enklare än om människor misstänker och misstror sin 

omgivning. Därmed är grundvalen inom teorin kring social kapital principen om ömsesidighet 

(Putnam 2000, s. 141–142). Generaliserad ömsesidighet är den mest önskvärda formen av 

ömsesidighet där det sker ett socialt utbyte mellan människor, inte för att personen kräver 

tillbaka en omedelbar gentjänst utan snarare för att om en person gör en tjänst kanske en 

annan person gör en tjänst tillbaka (Putnam 2000, s. 141). Istället för att drivas av ett 

egenintresse drivs individerna av att göra gott för det kollektiva, och på så sätt även kunna 

uppfylla sina egna behov. De personer som ansluter sig till olika typer av föreningar utvecklar 

med tiden en högre tolerans mot andra människor och en sympati för andras eventuella 

missöden (Putnam 2000, s. 304). En viktig särskiljning mellan de olika formerna av socialt 

kapital är kring det sammanbindande kapitalet och det överbryggande kapitalet (Putnam 2000, 

s. 22–24). Sammanbindande socialt kapital innebär de aktiviteter som utförs för att 

upprätthålla redan befintliga relationer med människor som liknar en själv (Putnam 2000, 23). 

Denna form av socialt kapital bygger på stark sammanhållning mellan individerna och 

gruppsammansättningen kan beskrivas som homogen där gruppens medlemmar delar vissa 

egenskaper eller är av samma etniska bakgrund (Putnam 2000, s. 22). Den starka 

samhörigheten till varandra skapar en trygg miljö för medlemmarna. Denna form av socialt 

kapital kan däremot betraktas mer exkluderande för de individer som befinner sig utanför 

gruppen. Den process varpå människor möter andra människor som skiljer sig från en själv, 

exempelvis genom att umgås med andra etniska grupper, kan illustrera det överbryggande 
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sociala kapitalet (Putnam 2000, s. 22–24). Denna kapitalform är till skillnad från det 

sammanbindande sociala kapitalet utåtblickande, och inkluderar personer som inte 

nödvändigtvis behöver dela vissa attribut eller komma ifrån en viss bakgrund. 

Gruppsammansättningen beskrivs som heterogen i sin karaktär och därför kan denna form av 

socialt kapital betraktas som inkluderande. Överbryggandet främjar även nya möjligheter och 

extern information då en individs sociala kapital sträcker sig över skiljelinjer såsom etnisk – 

och socioekonomisk bakgrund eller kön.  

 

Det är viktigt att sammanbindande och överbryggande socialt kapital inte ses som två helt 

skilda kategorier, utan istället betraktas som en skala av mer eller mindre. Det är fullt möjligt 

att grupper kan sammanbinda personer med starkare anknytning till varandra samtidigt som 

det är möjligt att överbrygga mellan individer med olika bakgrunder och en svagare koppling 

till varandra (Putnam 2000, s. 23). De båda formerna av socialt kapital uppfyller olika 

funktioner och kan därmed vara både positiva och negativa, därför är det inte möjligt att säga 

att det ena kapitalet är att föredra framför det andra i en viss situation. En slutsats som kan 

dras från Putnams resonemang kring de olika formerna av kapital är dock att det 

överbryggande sociala kapitalet är bättre lämpat för att stärka gemenskapen på en samhällelig 

nivå, då det sammanbindande sociala kapitalet kan försvåra detta (SOU 2004:49 s. 33). 

Putnam (2007, s. 137) menar att diversitet i det moderna samhället kommer att öka, och att 

detta kan vara både en utmaning för landet men också en stor möjlighet. Utmaningen består i 

att kunna skapa en större omfattning av begreppet ”vi”. Detta försvåras av det faktum att 

människor framförallt söker kontakter med personer som är lika dem själva (Putnam 2007, s. 

159). Ett sätt att lyckas behålla diversitet i samhället är att stärka samhörigheten mellan 

individerna och att bortse från människornas etniciteter och deras sociala klass för att istället 

”mötas halvvägs”. Putnam beskriver ett sätt att ta itu med detta:  

“Community centers, athletic fields, and schools were among the most 

efficacious instruments for incorporating new immigrants a century ago, and we 

will need to invest in such places and activities once again, enabling us all to 

become comfortable with diversity.” (Putnam 2007, s. 164).  

Putnam menar alltså att det är viktigt att det finns plattformar i samhället där olika människor 

kan mötas, och därmed lyckas med att skapa ett överbryggande socialt kapital.   
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2.3 Sociala nätverk - svaga och starka sociala band  
 

I Granovetters teoribildning är fokus på de småskaliga interaktionerna, det vill säga de 

mellanmänskliga banden inom ett socialt nätverk. De sociala banden delas i sin tur upp i tre 

kategorier; starka, svaga och frånvarande. Granovetter ger ingen utförlig definition av de olika 

banden eller var gränserna mellan kategorierna går, däremot förklarar han hur det är möjligt 

att mäta styrkan på banden:  

 

“The strength of a tie is a (probably linear) combination of the amount of time, 

the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal 

services which characterize the tie” (Granovetter 1973, s. 1361) 

 
Homan (1950) citerad i Granovetter (1973, s. 1362) förklarar att ju mer personer interagerar 

med varandra desto starkare kommer deras vänskap bli och följaktligen ökar även styrkan på 

det sociala bandet. De starka sociala banden kännetecknas av en hög solidaritet med gruppens 

medlemmar. De personer vars band till varandra är starka tenderar även att vara mer 

motiverade att hjälpa till när det verkligen behövs, jämfört med personer vars kontakt är mer 

ytlig (Granovetter 1983). Men de starka banden behöver nödvändigtvis inte öka en individs 

möjlighet att till exempel få ett nytt jobb. Granovetter (1973, s. 1364–1365) lyfter därför även 

fram betydelsen av de svaga banden och hur de kan fungera som bryggor mellan individer. 

Vidare beskriver Granovetter (ibid.) att det är möjligt för två individer som inte har någon 

ursprunglig relation till varandra att skapa ett socialt band via en mellanhand som båda har en 

relation till. Därför handlar det till viss del om vilken position du befinner dig på i förhållande 

till andra personers sociala nätverk. Genom ett svagt band är det möjligt att bygga en bro 

mellan två separata sociala nätverk. Fördelen med att bygga broar mellan olika nätverk är att 

en individ i ett specifikt nätverk får en inblick i ett annat nätverks informationsflöden samt 

tillgång till fler hjälpkontakter (Granovetter 1973, s. 1362–1363). Genom relativt ytlig kontakt 

med flera olika nätverk kan en individ nå information som inte annars skulle vara möjlig. 

Även frånvarande band som enbart sträcker sig till igenkänning och utbyte av en hälsning på 

varandra kan vara värdefulla när det gäller att knyta kontakter med nya nätverk. En individ 

med flera svaga band har generellt sett bättre kunskap om vad som sker utanför ens 

vänskapskrets än den person som enbart har starka band eller endast få svaga (Granovetter 

1973).  
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Granovetter (1973, s. 1375) understryker vikten av att samhället kan tillhandahålla invånarna 

med olika plattformar som kan utgöra en mötesplats för människor, för att på ett 

framgångsrikt sätt hantera den ökade mångfalden i samhället. Utan dessa plattformar minskar 

möjligheterna för olika grupper av människor att länkas sammas. Föreningslivet är ett 

exempel på en plattform som möjliggör mötande av andra människor där det i varje enskild 

idrottsförening förekommer olika styrkor på de sociala banden hos dess medlemmar. 

Inledningsvis kommer sannolikt en ny deltagare i ett idrottsligt sammanhang ha många svaga 

sociala band som mest karaktäriseras av igenkännande. Dessa kan sedan utvecklas och växa 

sig till starkare band. Vid en studie av idrottsdeltagarnas sociala liv och socialt kapital är det 

därför viktigt att analysera såväl de sociala bandens karaktär och styrka som deras utveckling 

över tid.  

3 Tidigare forskning  

 
I detta kapitel presenteras ett urval av den tidigare forskning som gjorts kring socialt kapital1. 

Kapitlet är uppdelat i två avsnitt där första avsnittet redogör för det sociala kapitalet i relation 

till invandring. Det andra avsnittet behandlar den forskning som handlar om socialt kapital via 

idrottdeltagande.  

 

3.1 Socialt kapital i relation till invandring  

 

Ett vanligt sammanhang där begreppet socialt kapital används är vid diskussioner kring 

invandring och integration. Den betydelse som sociala nätverk har för immigranter har bland 

annat studerats av Lamba och Krahn (2003). I deras studie fokuserar författarna på tre 

aspekter av sociala nätverk; strukturen, storleken och funktionen. Studien visar på hur de 

sociala nätverken kan förändras över tid och växa sig starkare. Det sociala kapitalet som 

personerna har med sig när det kommit in till det nya landet begränsas till de eventuella 

familjeband de har med sig men att dessa band utvidgas till att inkludera grannar och 

sedermera kollegor. De nya kontakterna som knyts visar sig vara viktiga för de olika 

situationerna som de ställs för i det nya landet, såsom när det kommer till att söka ett arbete 

(Lamba & Krahn 2003). Integrationsprocessen lyfter inte bara fram personer med 

                                                      
1 Jag har framförallt använt mig av två databaser vid litteratursökning; Web of Science och Google Scholar. Mina söksträngar har innehållit 

ord såsom ”integration”, ”leisure”, ”sport” och ”social capital”. Jag har även använt mig av svenska rapporter, dels Statens offentliga 

utredning (SOU), dels rapporter från Riksidrottsförbundet, för att få en mer specifik bild av just de svenska förhållandena.  
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flyktingbakgrund som aktiva aktörer i den egna bosättningsprocessen (Lamba & Krahn 2003) 

men också att integration är en tvåvägsprocess där ansvaret för integrationsprocessen ligger 

både hos värdlandet och hos den person som kommer som ny till landet (Spaaij 2012). 

Integrationsprocessen påverkas av det intresse som finns hos minoritetsgruppen att vilja 

interagera med medlemmar ur majoritetssamhället. Detta kan ske genom ett bevarande av 

minoritetsgruppen egna värderingar och kulturella synsätt (Berry et al. 2011, s. 333).  

 

Vanligt förekommande i den tidigare forskning som gjorts kring integration och socialt 

kapital är att forskare valt frågeställningar med utgångspunkt i Putnams distinktion av det 

sammanbindande och överbryggande sociala kapitalet (Cheong 2007; Nannestad et al. 2008). 

I en studie av Nannestad et al. (2008) fokuserar författarna på problematiken med att integrera 

immigranter genom att undersöka hur de olika nivåerna av sammanbindande socialt kapital 

kan påverka nivån av det överbyggande sociala kapitalet. Därmed hoppas författarna kunna 

fånga både positiva men också negativa sidor av nätverksbyggande och tillit i relation till 

integration. Resultatet visar att det inte tycks finnas någon negativ korrelation mellan nivåer 

av sammanbindande socialt kapital och nivåer av överbryggande. Att det förekommer 

sammanbindande socialt kapital hos immigranterna hindrar således inte överbryggandet av 

sociala kapitalet. Där det finns låga nivåer av överbryggande socialt kapital, finns det i 

allmänhet ett lågt social kapital som kan påverkas av den generellt sett låga nivån på tillit 

(Nannestad et al. 2008). En mer kritisk syn på betydelsen av det sociala kapitalet har de som 

beskriver relationen mellan socialt kapital, immigration och social sammanhållning som 

komplex, då kapitalet ofta förknippas med makt, klass och rasism (Cheong et al. 2007, s. 41–

42). Uppfattningen om socialt kapital och vad som kategoriseras som ”bra” och ”dåligt” 

social kapital är beroende av den sociala kontexten och det politiska klimatet som råder i 

samhället. Följden blir att det sociala kapitalet kan uppfattas som både socialt konstruerat och 

värdebaserat utifrån den ideologin som genomsyrar det aktuella samhället (Cheong et al. 

2007). Integrationspolitik som enbart riktar sig mot vissa grupper av immigranterna kan 

påverka deras möjligheter negativt och nästintill framställer dem som ett hot mot 

sammanhållningen. Följden blir att det skapas ett ”vi” och ett ”dom” (Cheong et al. 2007). 

Högre socialt kapital behöver dock inte nödvändigtvis leda till större social sammanhållning, 

ett högt socialt kapital hos en grupp kan orsaka exkludering av de personer som inte är en del 

av gruppen (Cheong et al. 2007). 
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3.2 Socialt kapital via idrottsdeltagande    

 

Ett flertal studier har beskrivit idrottens möjlighet att vara en mötesplats och lägga grund för 

skapande av socialt kapital liksom de konsekvenser som idrottsdeltagande kan medföra för de 

enskilda individerna (Seippel 2006; Tonts 2005). I en studie som gjorts på den australiensiska 

landsbygden visar sig idrotten ha en stor social betydelse för invånarna (Tonts 2005). Aktivt 

deltagande inom idrotten i kombination med den tid som läggs ner på ideellt arbete inom 

föreningen utgör grunden för att normer om ömsesidighet kan skapas inom idrottsföreningar 

(Tonts 2005). Att vara medlem i en ideell sportförening kan gynna den generella tilliten till 

andra människor (Seippel 2006). Sporten blir således en plattform där utbyte av sociala 

relationer kan ske vilket i sig är en förutsättning för att länkar mellan sociala nätverk ska 

kunna byggas (Tonts 2005, s. 139). Den forskning som beskriver de positiva effekterna 

handlar om att utvärdera och analysera idrottens roll att skapa socialt kapital som 

sammanbinder och bygger broar mellan personer med olika bakgrunder. Många studier 

beskriver vidare idrottssektorns betydelse för integration med utgångspunkt i teorier om 

socialt kapital (Walseth 2008; Herrting & Karlefors 2012; Spaaij 2012). I en norsk studie om 

unga kvinnor med flyktingbakgrund visar resultaten att idrotten är en lämplig arena för socialt 

utbyte, och att den möjliggör att de unga kvinnorna kan skapa både ett sammanbindande och 

ett överbryggande kapital mellan olika etniska grupper i idrottsföreningen (Walseth 2008). 

Det finns dock en viss skillnad i de olika kapitalformerna där det framförallt är det 

sammanbindande sociala kapitalet som skapas via föreningslivet (Walseth 2008). Den norska 

studiens resultat antyder att sportklubbar skulle kunna vara en bra integrationsarena där 

överbryggande av sociala nätverk är möjlig. Dock visar studien på att sportens betydelse inte 

ska överdrivas men att den kan bidra med att möjliggöra överbryggande mellan sociala 

nätverk. Speciellt begränsad betydelse har sporten haft för att överbrygga mellan sociala 

klasser och mellan immigranter och de norskfödda idrottsutövarna. Samtidigt som många 

positiva effekter påvisas lyfts också riskerna att idrottsdeltagande leder till negativa effekter. 

Inom vissa sporter välkomnas inte de kvinnliga deltagarna i samma utsträckning som de 

manliga deltagarna. Betydelsen av färdighetsnivå ska heller inte underskattas där personer 

som ligger på en lägre nivå kan marginaliseras till skillnad från de personer som ligger på en 

högre nivå (Tonts 2005, s. 147). Därmed menar Tonts (2005) på att det sociala kapitalet som 

genereras via sporten ofta är sårbart och idrottsutövande kan i vissa fall resultera i social 

exkludering och marginalisering av individer.   
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3.2.1 Idrotten i Sverige   

 

Utöver idrottens fysiologiska fördelar har idrottsföreningar i Sverige ofta som mål att kunna 

skapa gemenskap mellan sina medlemmar. Riksidrottsförbundet (2009) understryker att den 

gemenskap som uppstår inom idrotten kan motverka upplevelser av ensamhet hos människor. 

I en FoU-rapport (2005:5) har Riksidrottsförbundet kartlagt idrottens sociala betydelse för 

ungdomar i Sverige, där nio av tio ungdomar uppger att deras relation till sina lagkamrater är 

antingen ganska eller mycket positiva. Rapporten visar också på att de ungdomar som sysslar 

med idrott anger att de umgås med kamrater från idrotten även i andra sammanhang än vid 

idrottsutövande. Idrotten kan därmed möjliggöra att deltagarna kan skaffa fler kompisar som i 

sin tur leder till ett ökat socialt kapital. Utifrån idrottsföreningarnas värdegrund, om allas rätt 

att vara med, diskuteras även idrottens möjlighet att vara en integrationsarena för personer 

som kommer till Sverige med utländsk bakgrund och huruvida idrotten kan bidra till 

ackumulering av det sociala kapitalet och därmed underlätta integration i det svenska 

samhället (Peterson 2000, s. 142–143). Idrottsarenan lyfts fram som en passande 

integrationsarena som kan erbjuda ett utbyte mellan de svenskfödda och de personer som 

kommer från ett annat land och bosätter sig i Sverige. I en undersökning som gjorts på 

uppdrag av Riksidrottsförbundet (2010) visar resultaten att ungdomar med utländsk bakgrund 

är mycket aktiva i det svenska föreningslivet. Killar med utländsk bakgrund är den grupp av 

ungdomar som anser att idrotten är av ”mycket stor” eller ”ganska stor” betydelse för sitt 

sociala liv (Riksidrottsförbundet 2010, s. 15).  

4 Metod 

 
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer av fem unga fotbollsspelande män där avsikten 

är att fånga och beskriva intervjupersonernas egna upplevelser av idrottsdeltagandet.  

 

4.1 Urval intervjupersoner   

 

Urvalet av informanter består av unga män som är aktiva fotbollsspelare i olika 

fotbollsklubbar, verksamma inom en och samma kommun i norra Sverige. Valet att studera 

mäns upplevelser grundar sig på det faktum att statistik över antalet asylsökande under det 

senaste decenniet visar att det är fler män/pojkar än kvinnor/flickor som sökt asyl i Sverige 
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(Migrationsverket 2015)2 och att antalet idrottsutövande män därför är fler än antalet 

idrottsutövande kvinnor. Åldrarna på informanterna varierar från 18 år till 22 år. Genom 

mailkontakt med en anställd vid den berörda kommunen kunde jag komma i kontakt med en 

person som har god kännedom om personer över 18 år med flyktingbakgrund. Den första 

kontakten med de unga männen har inte gjorts av mig utan har skett genom min 

kontaktperson och dennes tolkning av mitt arbete och dess syfte. Utifrån de förslag på 

kontakter jag fått har jag själv sorterat ut de personer som matchar syfte och 

frågeställningarna, vilket innebär att min kontaktperson i den berörda kommunen inte haft 

någon vetskap om vilka personer jag de facto valt att intervjua. Informanterna kontaktades via 

telefon för att ta reda på om intresse att delta i studien fanns. De informerades även om 

förutsättningarna för studien och vad ett deltagande innebär ur ett etiskt perspektiv (Se Etiska 

överväganden). Kort därefter kunde intervjuerna bokas in per telefon.  

 

4.2 Kort presentation av intervjupersonerna  

 

I tabellen nedan presenteras de personer som deltagit i studien. Av etiska skäl och för att 

värna om intervjupersonernas anonymitet har deras personuppgifter begränsats till det som 

presenteras nedan. Gemensamt för intervjupersonerna är att de började spela fotboll inom 

loppet av ett halvår efter att de kommit till Sverige. Samtliga informanter behärskade det 

svenska språket väl under intervjutillfället. Personerna refereras i den löpande texten till som 

fotbollsspelare 1, 2 och så vidare. Hänvisningar till födelseland, länder som informantens 

lagkamrater kommer från eller andra språk än svenska återges inte i texten utan ersätts där 

med hakparenteser för att inte möjliggöra härledning till enskilda individer.  

 

Tabell 1. Översikt av intervjupersonerna 

Fingerat namn  Ålder  Ursprung   Ankomst Sverige  

Fotbollsspelare 1  18  Asien 2009  

Fotbollsspelare 2 21  Afrika 2012 

Fotbollsspelare 3 21 Afrika 2007 

Fotbollsspelare 4  22  Asien 2009 

Fotbollsspelare 5 19  Afrika 2012 

 

                                                      
2 Jag vill understryka att unga kvinnor och deras upplevelser hade varit minst lika intressant att studera men 

denna studie fokuserar på enbart männens upplevelser av resursskäl.  



 12 

4.3 Intervjuerna 

 

De frågor som ställdes till informanterna baserades på en intervjumall (Se Bilaga 1) som 

konstruerats utifrån teoretiska begrepp och tidigare forskning om socialt kapital och sociala 

nätverk i relation till studiens frågeställningar. Intervjufrågorna utformades för att mäta endast 

de sociala nätverk som kan kopplas till fotbollsdeltagandet. Det var viktigt vid formuleringen 

av intervjufrågorna att hålla språket på en lämplig nivå med vetskap om att informanterna inte 

har svenska som modersmål och deras vistelse i Sverige varierar rent tidsmässigt. Genom att 

ha operationaliserat de teoretiska begreppen såsom formen och styrkan på de sociala banden 

genom de diverse frågor som ställdes under intervjun var det möjligt att få en uppfattning om 

intervjupersonernas sociala kapital. Det centrala under intervjuerna var att ställa frågor som 

mätte antingen form, styrka eller funktionen av de sociala band som förekommer inom 

fotbollslagen. Intervjumallen har legat till grund för vad som skulle tas upp under intervjun 

men en viss anpassning fick ske då informanterna nämnde olika saker. Ibland hände det att 

frågor som enligt mallen skulle komma senare under intervjuns gång fick flyttas upp. 

Informanternas ombads att endast prata om sina egna erfarenheter genom fotbollsdeltagande 

och uppmuntrades till att prata fritt. Samtliga intervjuer tog mellan 45–60 minuter. I och med 

inbokandet av intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna om var de önskade att intervjun 

skulle ske. I majoriteten av fallen utfördes intervjuerna på ett café. Den valda miljön och 

intervjuupplägget i övrigt gjorde att intervjun mer liknade ett vanligt samtal än en strikt 

intervju, vilket skapade en avslappnad relation mellan intervjuare och intervjuperson. Innan 

intervjun påbörjades fick intervjupersonen ta del av informationsbrevet (Se Bilaga 2) och det 

frivilliga deltagandet poängterades ännu en gång. Inspelningen gjordes av säkerhetsskäl på två 

enheter, en mobiltelefon och en diktafon. Det var diktafonen som användes sedan vid 

transkribering då den var enklare att använda. 

 

4.4 Metoddiskussion 

 
Styrkan med att utföra en kvalitativ studie är att den möjliggör för forskaren att komma nära 

den miljö som forskaren avser studera (Ahrne & Svensson 2015, s. 15). En kvalitativ metod 

möjliggör att utforska komplexa frågor och skapa en förståelse för fenomen och begrepp 

(Langemar 2008, s. 21). Genom intervjuer kommer forskaren i direkt kontakt med 

informanterna, och kan därmed styra intervjun på ett annat sätt än vad en enkätundersökning 
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skulle erbjuda. Intervjuerna kan därmed anpassas efter varje tillfälle vilket gör att forskaren 

kan ställa följdfrågor till intervjupersonerna om mer information önskas eller om något är 

oklart. På samma sätt kan en fråga förtydligas om informanten känner sig osäker på frågans 

betydelse. Genom kvalitativa intervjuer är det möjligt att se mönster i informanternas svar 

som i sin tur kan bidra med värdefull kunskap, trots studiens begränsning till ett tämligen litet 

och snävt urval (Ahrne & Svensson 2015, s. 42). Fotbollen är en lagidrott som ofta bygger på 

tävlingsorienterade seriespel där framgång räknas som avancemang i en serietabell vilket har 

stor betydelse för en enskild spelares sociala upplevelser. En enskild spelares skicklighet i 

fotboll påverkar därför vilken uppmärksamhet som ges av en tränare och hur spelaren 

uppfattas av lagmedlemmarna, något som antingen underlättar eller försvårar 

nätverksbyggande. I denna studie har alla intervjupersoner visat sådana förmågor att spela 

fotboll att de regelmässigt varit uttagna som spelare i fotbollslag som deltagit i seriespel vilket 

innebär att alla sannolikt ska klassas som ”duktiga spelare” vilket kan ha påverkat resultaten i 

studien i en positiv riktning. 

 

En annan faktor som kan ha påverkat resultaten är att studien enbart omfattar intervjupersoner 

från en och samma kommun i norra Sverige. Resultatet skulle kunna skilja sig om 

intervjuerna hade gjorts med personer från olika platser i Sverige (Ahrne & Svensson 2015, s. 

27). Det politiska klimatet i en viss kommun kan till exempel påverka de satsningar som görs 

på att inkludera personer som kommer från krigsdrabbade länder. Den snäva tidsramen för 

uppsatsarbetet begränsar dock möjligheten att kunna göra en mer omfattande studie som 

sträcker sig över kommungränser. För att bedöma studiens generaliserbarhet har studiens 

resultat därför ställts i relation till forskningsresultat från liknade studier vilket ger en 

fingervisning om hur allmängiltiga resultaten är. 

 

Det finns en viss kritik av teknisk karaktär mot att utföra intervjuerna på caféer vilket Ahrne 

och Svensson (2015, s. 43) lyfter fram, då inspelningarna kan störas av andra oljud och buller. 

Anledningen till att intervjuerna trots detta utfördes på caféer var för att caféet i sig inte var 

särskilt välbesökt av andra gäster och att ljudnivån generellt sett var låg. 
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4.5 Analysmetod  

 
Det insamlade materialet har analyserats kvalitativt genom en tematisk analys, där 

huvudfokus är att finna teman i datamaterialet (Braun & Clarke 2006). Analysmetoden bör 

betraktas som ett verktyg och inte som en renodlad metod i sig. Den går ut på att beskriva och 

sortera datamaterialet för att sedan tolka och analysera dess innehåll och sätta det i relation till 

forskningsfrågan. Analysen av det insamlade materialet i denna studie har inte skett helt 

förutsättningslöst utan vissa teman har varit förutbestämda utifrån tidigare forskning och 

teorier. Detta kan därför betraktas som en teoribunden tematisk analys (Braun & Clarke 

2006). Efter att intervjuerna spelats in påbörjades transkriberingsarbetet, som möjliggjorde 

den efterkommande kodningsprocessen. Tematisk analys kan beskrivas i olika steg (Braun & 

Clarke 2006) varpå det första steget handlar om att bekanta sig med materialet genom att läsa 

igenom transkriberingarna. Sedan handlar det om att skapa initiala koder där datamaterialet 

sorteras och analyseras. En kod används således för att på detaljnivå kunna beskriva det 

insamlade datamaterialets innehåll och därmed beskriva de observationer som forskaren gör 

av innehållet i datamaterialet. Koderna ska fånga det väsentliga i den valda texten och kodens 

namn beskriver textutdragets innehåll (Braun & Clarke 2006, s. 88). Inledningsvis är det av 

stor betydelse att koda materialet på ett öppet och ett förutsättningslöst vis. Det handlar om att 

göra så många koder som möjligt för att därmed undvika att missa delar i transkriberingen 

som senare visar sig vara viktiga eller betydelsefulla. Inom ramen för den valda 

analysmetoden förekommer det att kategorier och koder kan finnas under olika teman (Braun 

& Clarke 2006, s. 89). I detta fall visar det på komplexiteten i begreppet socialt kapital.  

 

4.6 Etiska överväganden  

 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kring informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har noggrann övervägning gjorts 

för att följa god forskningssed och för att värna om individskyddet (Vetenskapsrådet 2002). 

Intervjupersonerna informerades både muntligt och skriftligt innan påbörjad intervju om de 

villkor för studien som möjligtvis skulle kunna påverka villigheten att ställa upp. Det frivilliga 

deltagandet och därmed rättigheten att när som helst kunna avsluta sitt deltagande förklarades 

för intervjupersonerna. Det utdelade informationsbrevet gav intervjupersonerna ännu en 

möjlighet att begrunda deras deltagande och en möjlighet att ångra sig. Intervjupersonerna 
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försäkrades om att datamaterialet från studien endast kommer användas i syfte för denna 

uppsats och att jag värnar om deras rätt till anonymitet, vilket innebär att namn på personer, 

städer samt referenser till specifika nationaliteteter tagits bort. Jag har även valt att inte berätta 

vilken svensk kommun intervjupersonerna tillhör för att ytterligare försvåra spårbarhet 

tillbaka till informanterna. De citat som används för att belysa viktiga aspekter i 

datamaterialet har i några fall korrigerats för att öka läsbarheten, utan att för den skull ändra 

deras innebörd. Typiska uttryck i talspråk och upprepningar är exempel på saker som tagits 

bort i citaten.  

5 Resultat och analys  

 

I detta kapitel presenteras studiens empiri och den analys som gjorts utifrån de två teman som 

datamaterialet delats in i. Första temat som presenteras är ”Sociala kapitalets struktur” och det 

andra temat är ”Sociala kapitalets styrka”. Studiens analys kommer finnas i anslutningen till 

resultatredovisningen. 

 

5.1 Sociala kapitalets struktur  
 

Detta tema handlar om hur sociala kapitalets struktur ser ut för de unga männen som är med i 

studien. Temat har delats in i fyra kategorier: ”gruppsammansättning i laget”, ”faktorer som 

påverkar nätverksbildande”, ”personliga egenskaper som påverkar nätverksbildande” samt 

”strukturernas förändring över tid”.   

 

5.1.1 Gruppsammansättning i laget  

 

När intervjupersonerna talar om deras respektive fotbollslag framgår det att lagen består av 

olika gruppsammansättningar. Överlag visar intervjupersonernas redogörelser på en god 

sammanhållning inom lagen. Även om vissa av intervjupersonernas upplevelser från olika lag 

skiljer sig från varandra finns det en allmänt positiv uppfattning. I citatet nedan beskriver en 

av intervjupersonerna att lagspelarnas lojalitet till varandra blir tydlig när de utsätts för kritik 

eller tränarbeslut som de inte instämmer med.  
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Då ställer vi upp för varandra och säger liksom ´asså den här personen har tränat och 

visar upp sig bra men varför fick han inte chansen [att spela] liksom´ […] om en av oss 

slutar i laget då vill dom andra liksom inte stanna där. Eftersom vi är ganska nära 

varandra. Vi är nära som bröder kan jag säga. Jag känner deras familj, vi har kommit 

såhär väldigt nära (Fotbollsspelare 5) 

 

Fotbollsspelare 5 beskriver alltså det stöd som lagspelarna ger varandra när de ställs inför 

tränarbeslut som de inte håller med om. Vidare förklarar Fotbollsspelare 5 att den lojalitet 

som finns till de andra spelarna har skapats av att de känner varandra. Deras relation är inte 

bara att de är spelare i ett och samma lag, utan de känner även varandra utanför planen. De 

har träffat varandras familjer och att de är som ”bröder”. Detta skapar en sammanhållning 

inom laget genom att de har en relation till varandra på ett djupare plan än att endast vara 

lagkamrater. Således har det vuxit fram en norm om en ömsesidighet mellan spelarna. Genom 

att ställa upp för medspelarna i laget utan att kräva en direkt gentjänst karaktäriseras 

relationen av en ömsesidig tillit mellan lagmedlemmarna (Putnam 2000, s. 20). Genom att 

beskriva lagkamraterna som bröder och att de har en god sammanhållning inom laget visar 

Fotbollsspelare 5 på ett sammanbindande socialt kapital inom fotbollslaget. Fotbollsspelare 5 

fortsätter, i citatet nedan, att resonera kring betydelse som gemensamma intressen har för att 

föra två personer närmre varandra.  

 

Man kommer ju lite närmre om man har samma intressen. Man har ju samma, kanske 

går man i samma klass, samma fotbollsgymnasium. Man har ju nått tillsammans. Jag 

vill bli fotbollsspelare och den andra personen har samma mål som dig. Då blir det mer 

liksom mer som en bror till dig. Han har samma mål, det är vi som ställer upp 

tillsammans (Fotbollsspelare 5)  

 

I citatet lyfter Fotbollsspelare 5 fram betydelsen av att ha något gemensamt, och att detta är en 

grundpelare att bygga en relation på. Tillsammans delar de båda spelarna önskan att bli 

fotbollsspelare, och därmed fångar Fotbollsspelare 5 det essentiella i fotbollen, det vill säga 

tävlingsmomentet då samtliga spelare i ett satsande fotbollslag konkurrerar om de elva 

spelplatserna. Det Fotbollsspelare 5 beskriver som att de ”ställer upp tillsammans” gör att de 

distanserar sig från de andra spelarna, som inte har liknande mål. Deras gemensamma mål och 

passion för fotbollen gör att det binds samman (Putnam 2000, s. 21–22).  
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Ur materialet kan vi även se hur gruppsammansättningarna kan påverkas av den etniska 

bakgrund som spelarna har. Samtliga intervjupersoner berättar att när de var nya i 

fotbollslaget tenderade de att hålla sig till de personer som kommer från samma land som dem 

själva, alternativt håller ihop med personer som delar erfarenheten av att ha invandrat från 

annat land till Sverige. Tillsammans stöttar de varandra och skapar därmed en tillitskänsla i 

laget. I citatet nedan beskriver Fotbollsspelare 2 hur tankarna går när det kommer till de andra 

spelarna i laget.  

 

Det finns en kille som kom för tre månader sen, nu brukar vi umgås med varandra, 

ringa varandra och sånt där […] vi talar samma språk. Vi kommer från samma land, de 

är lättare att bli vän med honom” (Fotbollsspelare 2) 

 

Fotbollsspelare 2 upplever således att det är enklare att bli vän med personer som kommer 

från samma land som han själv, då en kommunikation mellan de två kan uppstå på ett 

oproblematiskt vis. Både Fotbollsspelare 5 och Fotbollsspelare 2 beskriver därmed tendensen 

till att bildandet av subgrupper inom fotbollslaget baserar sig på fotbollsspelarnas 

gemensamma intressen alternativt etnicitet. Utifrån intervjupersonerna sätt att beskriva de 

gruppsammansättningar som finns i laget utkristalliseras en bild av att idrottsdeltagandet 

förstärker det sammanbindande kapitalet genom att föra samman personer som liknar 

varandra (Putnam 2000, s. 22). Ett genuint intresse för fotbollen i sig kan verka 

sammanbindande för hela laget men det finns också en problematik som ligger i fotbollens 

natur. Som Fotbollsspelare 5 diskuterade förekommer olika ambitionsnivåer inom fotbollen 

och vissa spelare har en målbild där deras fotbollsspelande ska leda till en professionell 

karriär. Detta grundar sig i den utslagsmekanism som genomsyrar fotbollen. I de lag där 

spelarnas möjlighet att få spela matcher bedöms efter hur bra spelaren är på fotboll skapas en 

konkurrens. För de spelare vars mål och ambition överensstämmer skapas ett intresse för 

varandra och kan därför leda till att de söker kontakt med varandra (Putnam 2007, s. 159). 

Risken med dessa subgrupper är att personer som exempelvis inte har liknande ambitioner 

med sitt fotbollsbollsspelande eller talar samma språk exkluderas, vilket leder till en större 

uppdelning inom laget (Putnam 2000, s. 21–22). På så vis uppstår inga länkar mellan de olika 

subgrupper som kan finnas inom laget. I relation till de resultat som tidigare forskning visar är 

Fotbollsspelare 5s och Fotbollsspelare 2s utsagor inte ovanliga och visar att sporten 

framförallt bidrar med sammanbindande socialt kapital (Tonts 2005; Walseth 2007; Spaaij 

2012). En möjlig slutsats är att fotbollen, och idrotten i allmänhet, inte är en arena som i första 
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hand verkar för att stärka det överbryggande sociala kapitalet utan som framför allt bidrar till 

att bygga sammanbindande kapital.  

 

5.1.2 Faktorer som påverkar nätverksbildande  

 

Flera av intervjupersonerna nämner faktorer som både möjliggör och försvårar 

relationsbyggande mellan lagkamraterna. I överlag beskriver de flesta fotbollsföreningen som 

en trivsam och trygg miljö där laget har välkomnat nya spelare. I citatet nedan beskriver 

Fotbollsspelare 2 sitt egna lag, som han för tillfället spelar i, och det intryck han fick av laget 

när han först började spela i det.   

 

Ganska trevliga, särskilt när man kom in till ett fotbollslag som ny då det är ganska 

mycket upp till gruppen som redan är där att göra det lättare för spelare […] Jag tycker 

att vårt lag är ganska bra på det. Att vem som helst kan komma in och känna sig bra och 

trivs (Fotbollsspelare 2)  

 

Fotbollsspelare 2 beskriver laget som öppet och välkommande för nya fotbollsspelare, vilket 

underlättade för honom att bli en del av laget. Således blir laget övergripande inställning till 

nya spelare en avgörande faktor för hur nätverksbildande kan uppstå. En annan 

intervjuperson, Fotbollsspelare 4, berättar om hur ett av de tidigare fotbollslag han spelade i 

arbetade för att nya spelare skulle känna sig välkomna.  

 

Att folket skulle kunna, att det skulle vara bra stämning i laget. Att [lagets namn] tar 

varje år in en ny spelare och dom vill att vi ska umgås med varandra, lära känna 

varandra. Bra stämning i laget. Att alla trivs. Och de kämpar alltså det här målet [lagets 

namn] kämpar jättemycket. För folk som flyttar till [ortens namn], tråkig stad och dom 

brukar säga att kan ni vara vänner med den där personen och visa runt. Jag brukar göra 

det, hjälpa några killar som kommer från nån stad, från något annat land 

(Fotbollsspelare 4) 

 

Fotbollsspelare 4 beskriver alltså vikten av att behålla en bra stämning i laget och föreningens 

värdegrund är att alla ska trivas. Som beskrivet i ovanstående citat ökar möjligheterna att 

spelarna lär känna varandra om de får umgås. När det kommer någon ny spelare från någon 

annan ort eller stad har spelaren ovan uppfattat att det är direktiv från föreningen att den 
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personen bemöts på ett trevligt och välkomnande sätt. Social kontakt mellan spelare kan 

därmed skapas utifrån påtryckning eller uppmuntran från ledare eller ansvariga i föreningen. 

Därmed har den nämnda klubben inte bara ett stort ansvar utan också en möjlighet i och med 

att den kan uppfostra till en viss typ av handling hos dess medlemmar som baseras på 

föreningens värdegrund. Föreningen kan skapa både möjligheten för att spelarna ska kunna 

skapa sociala band mellan individerna och vara en plats där spelarna får känna sig delaktiga, 

vilket kan öka samhörigheten hos spelarna (Putnam 2000, s. 22). Det ideella engagemanget 

som klubbens medlemmar uppmuntras till kan leda till en högre tillit inom föreningen därmed 

öka spelarnas sociala kapital (Putnam 2000). Den enskilde individen kan känna sig delaktig 

och vilket kan skapa en solidarisk känsla mellan individerna i gruppen. Det sociala kapitalet 

har därmed ett värde både för individen men också för det kollektiva.  

 

En annan faktor som många av intervjupersonerna lyfter fram som viktig för att få kontakt 

med de andra spelarna är tidigare erfarenheter av att spela fotboll. I citatet nedan diskuterar 

Fotbollsspelare 2 värdet av att ha färdigheter i fotboll i relation till när han var ny i laget, då 

färdigheten kunde komplettera för att han inte kunde tala svenska med hans lagkamrater.  

 

Förstå vad man ska göra. Hur man ska göra det […] dom var tvungen att översätta till 

engelska […] det är stor fördel att kunna fotboll. Om man inte alls kan fotboll då är det 

riktigt jobbigt (Fotbollsspelare 2)  

 

Att Fotbollsspelare 2s lagkamrater kunde engelska var avgörande för om de skulle kunna 

kommunicera med varandra, samtidigt som tidigare fotbollskunskaper underlättar för känslan 

av samhörighet. Med hög spelförståelse är det möjligt att kunna läsa av spelet, och därför 

begränsas inte intervjupersonen till språket. Strävan att bli en bättre spelare är central inom en 

tävlingsorienterad idrott såsom fotbollen för att laget ska kunna bli bättre men i detta fallet 

kan även fotbollsskicklighet underlätta nätverksbyggande. Kan du spela fotboll har du en 

möjlighet att bli sedd av de andra spelarna, trots språkförbistringar.  

 

Intervjupersonerna berättar vidare hur nätverksbyggande inom laget även påverkas av åldern 

på lagspelarna. Ju yngre spelarna är desto mindre betydelse tycks språket ha. I citatet nedan 

beskriver Fotbollsspelare 3 den lätthet som fanns när han var yngre, att det var 

fotbollsintresset som styrde och var avgörande för att skapa relationer med de andra spelarna i 

laget.  
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Alltså jag kunde inte prata svenska och då har man inte så många vänner i klassen. Du 

måste ju prata för att ha vänner. Men jag hade ju typ kompisar inom laget. Dom tycker 

ju om att spela fotboll och jag tyck ju om att spela fotboll och det enda vi gör är att vi 

spela, vi peka bara på fotbollen å går dit å spela (Fotbollsspelare 3) 

 

Vad som framgår i citat är att bristande kommunikationsmedel är en av de centrala faktorerna 

som påverkar nätverksbildande i negativ mening för intervjupersonerna. Att språket till en 

början upplevdes som hämmande är något även Fotbollsspelare 1 diskuterar.  

 

När jag lärde mig svenska så var det så att jag hängde med alla. Det är väl det största 

skälet till att jag började hänga med dom andra när jag började prata svenska. Då 

hängde jag med alla (Fotbollsspelare 1).  

 

Vikten av att kunna det svenska språket är enorm, och ju snabbare intervjupersonerna lyckas 

med att kommunicera på ett språk som de andra spelarna i laget kan förstå öppnar det upp för 

nya bekantskaper. För samtliga intervjupersoner är språket det största hindret när det kommer 

till att bygga broar mellan spelarna med olika etniska bakgrunder. Ytterligare en faktor som 

påverkar nätverksbildandet tar fotbollsspelare 5 upp. Han upplever att det kan vara enklare att 

skapa relationer med de personer som har liknande bakgrund som honom själv. I citatet nedan 

visar han på vad det är som påverkar nätverksskapandet i laget.  

 

Vi pratar olika språk men ändå man har mycket lättare att förstå en annan som kommer 

från utomlands. För jag vet inte på nått sätt har man ju en connection kanske 

(Fotbollsspelare 5)  

 

Fotbollsspelare 5 upplever alltså att trots att de talar olika språk kan det faktum att de båda 

kommer från annat land än Sverige vara en faktor som möjliggör en vänskapsrelation. 

Liknande bakgrund och erfarenheter leder till att spelarna känner starkare samhörighet till 

varandra vilket i sin tur karaktäriserar det sammanbindande sociala kapitalet (Putnam 2000). 

Spelarna känner sig trygga med varandra vilket ökar solidariteten inom gruppen.  

 

5.1.3 Personliga egenskaper som påverkar nätverksbildande  
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Under intervjuerna betonade intervjupersonerna den vikt som personliga egenskaper har för 

nätverksbyggande. Samtliga informanter nämner olika egenskaper hos dem själva som kan 

påverka möjligheten att bygga upp sitt sociala nätverk. Att spelare som är nya i laget har en 

positiv inställning och vågar vara öppna för de andra spelarna i laget är avgörande, vilket 

Fotbollsspelare 3 diskuterar i citatet nedan.  

 

Jag säger inte att laget är otrevligt, jag säger bara såhär att om du är osocial kommer 

ingen vilja prata med dig (Fotbollsspelare 3)  

 

Fotbollsspelare 3 beskriver det ansvar som ligger på en själv. De andra spelarna i lagets 

beteende är en avspegling av Fotbollsspelare 3s egna beteende. Även Fotbollsspelare 5 är av 

den uppfattning av att hans personlighet påverkar hur de andra spelarna ser på honom och hur 

det i sin tur kan påverka hur nätverksbildandet går, vilket han beskriver i citatet nedan.  

 

Om jag hade inte varit trevlig, om jag hade varit en person som är tyst och som kommer 

inte på träningen och som sen går hem och inte försöker prata med dom, det hade varit 

svårt […] alltså om man är helt stängd som person då blir det mycket svårare 

(Fotbollsspelare 5)  

 

Fotbollsspelare 5 förklarar att det är svårt att förvänta sig att folk ska vara öppna och 

välkommande om han själv inte ger intrycket av att vara mottaglig för gästfriheten. Vidare 

utvecklar Fotbollsperson 5 resonemanget i citatet nedan.  

 

Det finns folk som är stela men det beror på dem själv vad vill jag vara. Vill jag komma 

in och lära språket, vill jag bara stå här och lära mig ingenting och känna mig utanför. 

Det är ett beslut man får ta själv. Det beror på hur trevlig man är och vad man gör. Man 

förlorar inget man vinner något (Fotbollsspelare 5)  

 

Fotbollsspelare 5 menar att det handlar om ett eget val hos samtliga spelare, och hur 

vederbörande bemöter andra reflekteras i resterande lagets bemötande. En annan av de unga 

männen diskuterar i citatet nedan personligheten hos de andra spelarna, och att det till viss del 

kan vara de andra spelarnas ansvar att välkomna den nya spelaren.  
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Alla var kompisar med och försökte prata med mig. Det var det som gjorde det lättare 

än om man till exempel låter killen, alltså den nya killen. Då blir det svårt för honom, 

våga prata (Fotbollsspelare 2) 

 

Fotbollsspelare 2 belyser därmed vikten av att det redan befintliga laget är öppet och bjuder in 

den nya spelaren som kommer till laget. Därmed blir nätverksbildande och relationsbyggandet 

en tvåvägsprocess där det krävs vissa egenskaper hos båda individerna som på ett enklare sätt 

möjliggör en relation för att det ska leda till ett sammanbindande kapital.  

 

5.1.4 Strukturernas förändring över tid  

 
Under intervjuerna talade intervjupersonerna om hur relationerna i fotbollslaget kan förändras 

över tid. Den största förändringen skedde i och med att intervjupersonerna började lära sig det 

svenska språket. Innan de kunde svenska var enda möjligheten till kommunikation på 

engelska eller på deras egna modersmål. Hur relationen till ens lagkamrater kan förändras är 

något som Fotbollsspelare 3 diskuterar i citatet nedan. Han berättar att han var den enda som 

kommer från annat land än Sverige och hans upplevelser av det.  

  

Jag var den enda invandraren i laget för det hjälpte ju. Du försöker ju prata svenska då, 

annars går det ju inte att prata med någon. Du försöker prata svenska. På det sättet har 

jag lärt mig svenska (Fotbollsspelare 3)  

 

Fotbollsspelare 3 förklarar att hans första tid i laget handlade om att träffa folk som var olik 

honom själv. Som han själv uttrycker i citatet var han den enda personen som immigrerat till 

Sverige och att resten av lagkamraterna var svenskfödda. Det enda alternativet för honom var 

följaktligen att bygga broar mellan honom själv och de svenskfödda spelarna i laget. För 

Fotbollsspelare 3 innebar kontakten med de svenskfödda att han kunde lära sig svenska 

snabbare. Fotbollen blev en plats som möjliggjorde överbryggande av det sociala kapitalet, 

och lagets uppfattning om ”vi” kunde utvidgas till att inkludera den nya spelaren (Putnam 

2007). Olikheter inom laget är även något Fotbollsspelare 1 diskuterar. I citatet nedan 

beskriver han att det inte är ett hinder att personer kommer från olika länder för att kunna 

bygga en relation.  

 

Jag skulle säga att man inte behöver ha likheter och samma, eller kommer från samma 

land för att det ska vara en bra kompisar. Utan jag skulle väl mer säga att åsså det är typ 
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bättre om man är olika. Då förstår man, asså okej man förstår inte varandra men man lär 

sig mycket (Fotbollsspelare 1)  

 

Fotbollsspelare 1 beskriver att han själv inte ser på olikheter i laget som ett hinder utan att det 

istället kan medföra vissa fördelar såsom ett kunskapsutbyte mellan individerna. Vidare 

beskriver Fotbollsspelare 1 den gästfrihet som han möttes av när han var ny i laget.  

 

När jag väl kom dit till deras hem, alltså alla var ju som nyfikna. Och jag var ju också 

nyfiken men att det var ju massa djur, typ hundar, det hade man ju inte hemma. Och 

alla hade sitt eget rum och två och allting. Jag känner mig ändå som välkomnande. 

Kom ju dit och fick äta och allt det där. Så att jag skulle ju säga att det varit enkelt för 

mig att komma in i samhället (Fotbollsspelare 1)  

 

Genom att bli hembjuden till någon av lagkamraterna fick Fotbollsspelare 1 en uppfattning 

om hur svenska familjer kan bo. Den gästfrihet som han mötte gjorde att han på ett smidigt 

sätt kunde känna sig inkluderad i samhället. I citatet framgår också betydelsen av den 

nyfikenhet som Fotbollsspelare 1 beskriver som oerhört viktig för att framgångsrikt skapa nya 

kontakter utanför sitt egna nätverk. Nyfikenheten blir därmed en viktig förutsättning för 

brobyggandet mellan olika individer, vilket sedermera kan stärka den kollektiva gemenskapen 

Putnam (2000). Inledningsvis uppstod således ett överbryggande socialt men som sedan 

ändrar form och slutligen blir allt mer av ett sammanbindande kapital. I fotbollslagen kan det 

därför uppstå en förändring av spelarnas sociala kapital över tid, där det överbryggande 

kapitalet som byggts utanför laget kan utvecklas till att bli mer sammanbindande genom att 

två olika grupper eller individer möts och delar med sig av sina olika kulturer med varandra.  

 

5.2 Sociala kapitalets styrka 
 

Detta tema innehåller kategorierna ”graden av socialt utbyte”, ”funktionen hos de olika 

kontakterna” samt ”styrkans förändring över tid”. Temat innefattar således dels den relation 

som intervjupersonerna har till deras respektive lagkamrater, dels vilken nytta som de sociala 

kontakterna har för intervjupersonerna. Vanligt förekommande koder inom detta tema är 

bland annat kontaktfrekvens med lagspelarna, gemensamma aktiviteter utanför planen samt 

möjligheten till översättning av språk.  
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5.2.1 Graden av socialt utbyte   

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de träffar deras nuvarande lagkamrater åtminstone 

två gånger per vecka för att träna tillsammans under de schemalagda fotbollsträningarna. 

Fotbollsspelare 1 förklarar i citatet nedan hur träningsschemat varierat mellan de olika lag han 

spelat i.   

Så nu har vi tre träningar i veckan. Och sen kommer vi köra igång igen i januari varje 

dag […] juniorlaget då hade vi väl fyra träningar per vecka på sommaren då. Sen hade 

vi massa cuper och matcher på helger (Fotbollsspelare 1) 

 

Fotbollsspelare 1 berättar att antalet träningar i veckan påverkas av vilken tid det är på året 

men också vilket typ av lag han spelat i. Under hans tid i juniorlaget var träningarna 

framförallt under sommaren. Med flertalet träningar per vecka möjliggör fotbollen en grund 

för att spelarna ska kunna utveckla sina relationer till varandra. För en lagidrott som fotbollen 

innebär träningarna att flera människor möts och tränar tillsammans under en och samma 

gång. Därmed blir träningarna inte bara ett lärotillfälle och en möjlighet att förbättra sina 

fotbollsfärdigheter utan också en möjlighet att lära känna sina lagmedlemmar. Fotbollsspelare 

5 illustrerar detta med att berätta att han börjat umgås med vissa av de andra spelarna i laget 

under andra tillfällen som inte är kopplat till fotbollsträningarna.  

 

Man [vissa spelare från laget] går ut och fikar med varandra. Man snackar om hur det 

går för laget. Man kanske vill spela Fifa tillsammans. Vi hittar på nått sånt här. Kanske 

komma hem till mig (Fotbollsspelare 5) 

 

Fotbollsspelare 5 ger i citatet exempel på vad han och några av de andra spelarna gör på sidan 

om fotbollsträningarna. Genom att vissa av spelarna under andra tillfällen uppstår därmed en 

annan grad av socialt utbyte jämfört med det som uppstår mellan honom och de spelare han 

enbart träffar under träningarna. Genom att spela Fifa tillsammans, fika på caféer eller 

hembjudningar kan Fotbollsspelare 5, i likhet med de andra intervjupersonerna, knyta starkare 

kontakter med vissa i laget då deras relation består av mer än endast träna fotboll tillsammans. 

Att umgås på sidan av träningarna gör att spelarnas sociala band till varandra kan växa sig 

starkare (Granovetter 1973). Att Fotbollsspelare 5 kan bjuda hem vissa av spelarna till sitt 

hem tyder på att han känner tillit till dem. Genom mätning av hur ofta spelarna träffas och hur 

väl de känner varandra får vi därmed en uppfattning om variationen i sociala bandens styrkor. 

Att det förekommer variation bland de olika sociala banden är något som Granovetter (1973) 
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beskriver som allmänt förekommande. Det är betydligt vanligare att en person knyter flera 

svaga sociala band men endast ett fåtal starka band. För de unga männen i studien sker inget 

undantag utan det är klart fler svaga band inom fotbollslaget än starka band.  

 

Under intervjuerna framgår det också att samtliga intervjupersoner är aktiva på sociala 

medier. Genom den populariseringen som har skett av sociala medier har det förenklat 

möjligheten att bibehålla en kontakt med lagkamraterna även utanför de schemalagda 

träningarna. I citatet nedan beskriver en av intervjupersonerna den gruppchatt som laget delar 

på plattformen Facebook. 

 

På facebook har vi en grupp som heter [ord på annat språk]. På svenska heter det 

”bröderna”. Och det är bara dom som spelar i [laget]. Dom är medlem i den gruppen. 

Sen skriver vi i den gruppen vilka som vill fara och fika och så (Fotbollsspelare 4) 

 

Fotbollsspelare 4 beskriver den gemenskap som finns i laget, och att alla spelarna är del av 

gruppchatten. I citatet antyder Fotbollsspelare 4 att laget är öppet och att alla tycks kunna 

umgås med varandra då det som skrivs i gruppchatten riktar sig åt samtliga spelare i laget. 

Men vidare, i citatet nedan, utvecklar Fotbollsspelare 4 det han tidigare sagt och då framgår 

det att det finns ett fåtal spelare i laget som han tycks ha ett starkare band till.  

 

[Utanför träningarna] då umgås jag bara med fyra eller fem stycken […] Dom killarna 

som jag umgås med mycket då har jag deras telefonnummer. Men om dom inte kan 

följa mig och fika då skriver jag på hemsidan, gruppen på Facebook ”är det nån som är 

sugen på att ta en fika? (Fotbollsspelare 4) 

 

De spelare från laget som Fotbollsspelare 4 umgås med utanför de schemalagda träningarna 

har han deras telefonnummer till, medan kontakten med de andra spelarna sker via 

gruppchatten på Facebook. På så sätt begränsas inte spelarna till att de måste upprätthålla en 

telefonkontakt eller träffa varandra rent fysiskt för att kunna uppleva en samhörighet.  

Att skriva digitala meddelanden till varandra kan i viss mån ersätta det fysiska mötet med 

andra personer, och den formen av mänsklig kontakt är därför en möjlig måttstock för att 

avgöra styrkan på de sociala banden. Genom att skriva digitala meddelanden till varandra 

uppstår möjligheter för spelarna att lära känna varandra utan att behöva bestämma en tid när 

de ska träffas. Att banden mellan spelarna i Fotbollsspelare 4s lag är tämligen starka ser vi 
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också genom det namn som gruppen har fått (”Bröderna”). Juridiskt och biologiskt sett är 

givetvis inte laget släkt med varandra men genom att etikettera deras relation som en form av 

brödraskap har de definierat deras relation som starkare än att de endast utbyter hälsningsfras 

med varandra. Detta visar på de olika band som deltagandet i fotbollen kan leda till. 

Fotbollslagen karaktäriseras av olika styrkor på de sociala banden som sträcker sig till mycket 

svaga men också väldigt starka band.  

 

5.2.2 Funktionen hos de olika kontakterna 

 

När intervjupersonerna talar om de olika relationerna de har till de andra lagkamraterna 

framgår det att relationerna har olika funktioner. Funktionerna varierar över tid där det 

inledningsvis framförallt handlar om ett kunskapsutbyte i och med att spelarna möter ett helt 

nytt språk och ett nytt land. I citatet nedan diskuterar Fotbollsspelare 1 de kunskapsutbyten 

som flytten till Sverige innebar för honom. 

 

När jag kom hit till Sverige hade jag många svenska kompisar och det var lärorikt. 

Känna hur dom beter sig här och att då får dom väl lära känna hur jag beter mig när jag 

kom hit. Det är väldigt olika men ändå väldigt roligt att uppleva andras traditioner och 

som sagt, jag visste inte vad jul var eller påsk eller sånt. Så det var jätteroligt när jag 

kom till Sverige och uppleva det med mina svenska kompisar (Fotbollsspelare 1) 

 

Han beskriver att han dels fick lära sig hur de svenska lagkompisarna betedde sig, dels fick de 

andra spelarna lära sig om honom. I detta fall fick lagkamraterna en funktion av att vara 

kunskapsförmedlare. Fotbollsspelare 1 beskriver även möjligheterna han haft att få uppleva 

svenska traditioner, såsom julfirande och påsken, vilket han beskriver som en positiv 

upplevelse. Vidare, i citatet nedan, beskriver Fotbollsspelare 5 vilka lärdomar han fått av att 

umgås med de svenska spelarna.   

 

Man har lärt sig hur dom [de svenska spelarna] beter sig och hur dom respekterar 

varandra. Man lär sig någonting från dem […] man får ju en bild när man ser och när 

man ser liksom att folk respekterar liksom varandra och det är sådana saker man lär sig 

(Fotbollsspelare 5)  
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Genom att observera hur de svenska spelarna i laget interagerar med varandra har 

Fotbollsspelare 5 kunnat få förståelse för de värderingar och normer som finns i samhället. 

Laget har i detta sammanhang haft funktionen av att vara en kunskapskälla för 

intervjupersonen. När intervjupersonerna börjat etablera sig i laget och i Sverige börjar 

kontakterna i fotbollslaget fylla andra funktioner. I citatet nedan berättar Fotbollsspelare 3 den 

hjälp han fått av en av de tränare som han haft.  

 

Om jag skulle behöva någonting så ringer jag bara b-lagstränaren. Han hjälper mig att 

leta jobb just nu (Fotbollsspelare 3)  

 

Relationen till tränaren beskrivs i citatet som god, och att funktionen av deras relation är att 

tränaren hjälper Fotbollsspelare 3 med att hitta ett jobb. Fotbollsspelare 3 fortsätter att berätta 

om hans relation till denna tränare och att Fotbollsspelare 3 vid behov, såsom privata 

problem, skulle tränaren för B-laget vara den person som han ringer till. I citatet nedan 

fortsätter Fotbollsspelare 3 att berätta om sin relation till tränaren.   

 

Jag brukar ringa han och berätta för han om det händer någonting hemma. Då berättar 

jag för han och han brukar ju prata med mig å bjuda på lunch (Fotbollsspelare 3)  

 

Fotbollsspelare 3 förklarar att han och tränaren har ett känslomässigt utbyte där 

Fotbollsspelare 3 kan höra av sig vid problem och att tränaren därmed kan vara ett 

känslomässigt stöd. Genom att de träffas på sidan om fotbollssammanhang och 

Fotbollsspelare 3s uppfattning om att de kan ske ett känslomässigt utbyte utmärker deras band 

till varandra som stark (Granovetter 1973). Det finns en tillitkänsla till tränaren och 

Fotbollsspelare 3 kan berätta om saker som är av mer privat karaktär. Att kunna använda sina 

kontakter i vissa situationer, såsom att få hjälp att hitta ett jobb, beskriver Granovetter (1973) 

som en styrka hos framförallt de svagare banden då det möjliggör ett nytt informationsflöde 

hos en annars homogen grupp, men i Fotbollsspelare 3s fall handlar det snarare om den tjänst 

som tränaren är villig att göra. Detta visar på att deras band till varandra skulle vara stark.  

 

En annan aspekt av de sociala bandens funktion är möjligheten att genom de redan etablerade 

kontakterna kunna utveckla nya bekantskaper. Genom de vänskapsrelationer som 

intervjupersonerna har med delar av laget uppstår tillfällen och möjligheter där de 

introduceras till lagkamraternas vänner, vilket Fotbollsspelare 2 berättar om i citatet nedan.  
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När vi spelar Fifa då bruka dom ringa deras kompisar. Och sen spela med oss. Jag har 

träffat deras barn och sambo (Fotbollsspelare 2).  

 

Han förklarar att ibland kan personer som inte tillhör laget bjudas med under vissa av de 

aktiviteter som sker på sidan av träningarna, såsom under Fifa-spelande. Genom att bjuda in 

personer som Fotbollsspelare 2 inte träffar på daglig basis bidrar mötet till hans utökning av 

svaga sociala band. Granovetter förklarar detta genom att visa på hur de olika positionerna i 

ett nätverk kan vara fördelaktiga om en individ vill komma i kontakt med nya människor. En 

tämligen trivial aktivitet såsom Fifa-spelande möjliggör att Fotbollsspelare 2 via en 

förmedlare, det vill säga en lagkamrat, kan skapa ett band till en tredje part (Granovetter 

1973, s. 1361). Genom att intervjupersonen får träffa kompisars kompisar har 

intervjupersonen därmed möjligheten att knyta fler svagare band med nya människor 

(Granovetter 1973). Dessa band kan i sin tur nyttjas av intervjupersonerna och därmed öka 

chanser till att nå nya kunskaper och information (Granovetter 1973). På så sätt uppfyller 

intervjupersonens vänner i laget funktionen av att vara en förmedlare till att träffa andra 

personer än lagkamrater, som gör det möjligt att intervjupersonen knyter fler svaga kontakter 

och därmed har en chans till att öka sitt sociala kapital. Som ny i laget, men också i Sverige, 

finns det fördelar med både de starka och svaga kontakterna. Ett starkt band till en person är 

ovärderligt den personen troligtvis skulle vara mer tillgänglig och villig att ställa upp som 

tröst om en jobbig situation uppstår (Granovetter 1983). Däremot finns det fördelar med de 

svagare kontakterna då de kan fungera som en bro över till andra sociala nätverk. Genom att 

träffa nya människor som befinner sig utanför fotbollslagets nätverk kan det öppna upp för 

nya möten med andra personer.  

 

5.2.3 Styrkans förändring över tid  

 

Under intervjuerna uppger de unga männen att de sociala banden till de andra lagkamraterna 

är något föränderligt, där styrkan kan variera med tiden. En förutsättning för att styrkan på 

sociala banden ska växa sig starkare är till stor del på fotbollsdeltagarna själva. 

Fotbollsspelare 3 förklarar att han är intresserad av att lära känna det lag han spelar i för 

tillfället men han är införstådd med processen att lära känna andra personer kommer ta tid, 

”Jag vill bara lära känna alla men det tar ju tid att lära känna varandra. Det är bara att vänta 

och se”. Att det tar tid att lära känna sina lagspelare är något som även Fotbollsspelare 5 

upplevt. I citatet nedan beskriver han hur det är att komma som ny till ett fotbollslag.   
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Det kommer någon dag när ni blir närmre liksom. Att när ni ser, ni hälsar. Man har inte 

sådan bild i börjat. Sen när man börjat känna och spelat lite längre då hälsar man på 

varandra. Då är man som en familj (Fotbollsspelare 5)  

 

Fotbollsspelare 5 lyfter fram hur relationerna med lagkamraterna kan förändras över tiden. 

Han berättar att det till en början kan finnas vissa svårigheter i att bli en del av gruppen och 

han poängterar även det märkliga i att lagkamraterna inte hälsade på honom. Detta visar på en 

stark ovilja hos lagkamraterna att lära känna en ny människa. Fotbollsspelare 5 tror att 

svårigheten med att bli en del av laget beror på att spelarna inte känner varandra tillräckligt. 

De sociala bandens styrka påverkas nämligen av den tid som individerna lägger ner på 

varandra och hur väl individerna känner varandra (Granovetter 1973). Det är således inte 

förvånansvärt att styrkan till en början är mycket svag, men ju mer spelarna träffar varandra 

kan spelarnas sociala band växa sig starkare. Vidare ger Fotbollsspelare 4 en beskrivning av 

den upplevda förändring han erinrar sig från att han var ny i det nuvarande laget han spelar i 

och hur situationen ser ut nu i dag i samma lag.  

 

Om jag ska jämföra två, tre år sedan så säger jag mer nu. Hälsar. För två, tre år sedan då 

tyckte jag att när jag hälsade fick jag ingen hälsning tillbaka. Men det är mer tvärtom 

nu. Nu säger jag och dom hälsar tillbaka  

 

Intervjuaren: Vad tror du har gjort att dom människor som inte hälsade förut, hur 

kommer det sig att dom hälsar nu?  

 

Eftersom man inte känner den personen så mycket och sen är det kanske att jag är bra 

på fotboll (Fotbollsspelare 4) 

 

Fotbollsspelare 4 upplever alltså att även om han hälsade på de andra spelarna i laget fick han 

ingen hälsning tillbaka. Det fanns en förbehållsamhet hos de andra spelarna i laget men när 

spelarna började lära känna varandra bättre förändrades situationen och nu sker det ett större 

utbyte. Fotbollsspelare 4 lyfter även fram sina egna färdigheter i fotboll som en möjlig faktor 

som kunde påverka de andra spelarnas intresse i att umgås med honom. I fotbollslaget 

förekommer därför olika styrkor på de sociala banden, och att styrkan kan växa sig starkare 

med tiden (Granovetter 1973). Till en början hälsade de andra spelarna inte på Fotbollsspelare 

4, vilket karaktäriserar bandet som frånvarande. Som Granovetter (1973) betonar är det svårt 
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att definiera var skiljelinjen mellan de olika styrkorna ligger men det som framgår tydligt är 

att styrkan på banden kan förändras. Som Granovetter (1973) också är tydlig med att 

poängtera behöver inte de frånvarande banden nödvändigtvis leda vidare till att personerna 

förbättrar styrkan på bandet men i fotbollsspelarnas fall tyder mycket på att styrkan förändras 

i och med språkutvecklingen.  

 

En annan aspekt av de sociala bandens styrka och dess förändring är hur intervjupersonerna 

upplever fotbollen som mötesplats. Samtliga intervjupersoner diskuterar fotbollen och hur 

deltagandet möjliggör nya bekantskaper inom laget. I citatet nedan berättar Fotbollsspelare 4 

om hans upplevelser av fotbollen och den kraft som fotbollsdeltagandet har i att berika en 

persons liv.  

När de nya barnen [ensamkommande flyktingbarn] kommer brukar jag säga att vill du 

spela i nått lag, vill du prova träna och spela fotboll, om du vill så presenterar jag dom 

till nått lag […] anledningen är att dom lär sig fortare svenska, att dom hittar kompisar 

(Fotbollsspelare 4) 

 

Han berättar att han brukar tips de barn och ungdomar som kommer som flyktingbarn till 

Sverige att fotbollen är en bra sport att utföra för att dels lära sig språket, dels träffa nya 

personer. Fotbollsspelare 4 beskriver därmed sin tilltro till fotbollen som en mötesplats och att 

han tror på att fotbollsdeltagande kan leda till att sociala band växer sig starkare med tiden. 

Idrottsföreningen blir därmed ett ställe där det är möjligt att träffa andra personer och att 

spelarnas sociala band till varandra kan utvecklas (Granovetter 1973). Vi ser att idrotten som 

mötesplats diskuterats av Putnam och hans beskrivning av idrotten som en plats där kontakter 

kan knytas och kan leda till att personers sociala kapital ökar. Intervjupersonernas uppfattning 

om fotbollen som en mötesplats går i linje med det Peterson (2000, s. 142) lyfter fram som 

idrottens styrka. Att således vara en mötesplats för personer med olika etniska bakgrunder.   

6 Slutsatser  

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur fotbollsdeltagande påverkar det sociala livet 

vad gäller nätverksbyggande och vänskapsrelationer bland unga män med flyktingbakgrund. 

Resultatet och analysen visar på att personliga egenskaper är betydelsefulla för att bygga 

nätverk och skapa vänskapsrelationer. Intervjupersonerna lyfter särskilt fram sin egen 

personlighet som central och nästintill avgörande för etablerandet av sociala nätverk. Därtill 
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tycks det finnas en uppfattning hos intervjupersonerna att deras kunskaper och färdigheter i 

fotboll kan göra att de får extra uppmärksamhet av de andra spelarna och att detta skulle 

kunna vara en av anledningarna till att en social relation kan byggas. Ett annat viktigt resultat 

visar på hur den språkliga barriären påverkar chanserna till att skapa relation till de andra i 

laget. Utan ett sätt att kommunicera med de andra spelarna är det lätt att en exkluderande 

känsla uppstår. Beroende på lagets etniska fördelning kunde antingen intervjupersonerna söka 

sig till de spelare i laget som hade samma modersmål som intervjupersonen själv, alternativt 

sökte sig till de andra som har utländsk bakgrund. I det lag där det inte spelade någon annan 

person med utländsk bakgrund handlade det om att snabbt lära sig det svenska språket för att 

kunna kommunicera med sina lagkamrater. Vidare visar resultaten på hur de olika 

relationerna varierar i styrka och struktur. Som ny i laget var både det sammanbindande och 

överbryggande sociala kapitalet väldigt svagt men efter att spelarna lär känna varandra och 

sedermera börjar bli trygga i varandras sällskap kunde de sociala banden växa sig starkare.  

 

I linje med teorin visar denna studie på att de starka banden inom fotbollslaget kännetecknas 

av en viss likhet mellan individerna (Granovetter 1973, s. 1362). Deras starka band till 

varandra karaktäriseras sedermera som ett sammanbindande socialt kapital medan det 

överbryggande sociala kapitalet kännetecknas av frånvarande eller svaga band. Att försöka sig 

på att ändra formen på det sociala kapitalet eller för att öka styrkan på ett socialt band är en 

tidskrävande process som även fodrar ett personligt engagemang från två parter. Utvecklingen 

av det sociala kapitalet varierade något bland informanterna men språkutvecklingen i sig var 

en viktig gemensam faktor för hur överbryggande band kunde byggas inom fotbollsbolaget. 

Inledningsvis utvecklas nätverk och socialt kapital av sammanbindande karaktär inom laget 

för att sedan leda fram till ett ökat socialt kapital av överbryggande karaktär när 

lagmedlemmarna började umgås med andra personer än spelare inom laget. Med 

överbryggande kapital ökade också möjligheten till att skapa sammanbindande kapital i nya 

nätverk vilket kan ses som inledande steg i en positiv integrationsprocess. 

 

Resultaten från denna studie är i linje med tidigare forskning om socialt kapital. Liksom 

tidigare studier visar även denna studie på idrottens möjlighet att vara en mötesplats där 

människor med olika bakgrunder kan mötas (Walseth 2007; Nannestad et al. 2008; Spaaij 

2012). Slutsatserna av studien visar på betydelsen av immigranternas personliga egenskaper 

och förmågor liksom hur idrottsföreningen agerar, vilket visar på att integration är en 
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tvåvägsprocess (Spaaij 2012) men också att den enskilde immigranten har ett stort eget 

ansvar.  

7 Diskussion  

 

För personer med invandrarbakgrund innebär idrottsdeltagande inte bara en möjlighet att bli 

bättre på det aktuella sportutövandet utan deltagandet kan även bidra med att vederbörande 

träffar nya vänner och att de lär sig språket vilket i sig underlättar integrationen i det nya 

värdlandet. Genom att idrottsutövning i Sverige till viss del delas upp i ålderskategorier 

möjliggör fotbollen att de personer som kommer som ny till Sverige kan bygga sociala band 

till personer i deras egen ålder och som mötesplats möjliggör fotbollen chanser till att skapa 

ett större socialt kapital för spelarna. Det betyder att fotbollen kan vara en särskilt lämplig 

arena för ungdomar. Fotbollsspelande och deltagande i lagaktiviteter kan på ett lekfullt sätt 

förmedla de normer och sedvanor som finns i Sverige. På så sätt underlättas förståelsen för 

Sverige och dess kultur för personer som på ett eller annat sätt kommit till Sverige från ett 

annat land. Att resultatet visar på en överlag positiv effekt av fotbollsdeltagande kan delvis 

bero på att fotbollen är en sådan populär sport med många utövare i ett internationellt 

perspektiv där människor med olika egenskaper och personlighet träffas och interagerar med 

varandra. Ju fler som utövar idrotten per träningstillfälle, desto större är sannolikheten att 

deras sociala band kan växa sig starka (Granovetter 1973). Som lagsport har fotbollen 

förutsättning att skapa ett gemensamt engagemang hos spelarna där den gemensamma strävan 

är att bli bättre tillsammans. Matcher och cuper ses som det ultimata testet för lagets 

samarbete och färdigheter. Intervjupersonerna talar ofta om laget i termer av ”bröder”, 

”familj” eller som ”mitt lag” vilket indikerar på en stark laganda i de lag som de unga männen 

spelar i. Men möjligheten att generalisera resultaten i denna studie till andra sporter som inte 

är lagsporter är begränsad. Som många andra tävlingsorienterade lagidrotter med organiserade 

seriesystem kräver fotbollen i stor utsträckning ett visst fokus och mentalitet hos dess utövare. 

Det bygger på en konkurrens mellan utövarna där de uppmanas till att leverera tillräckligt bra 

för att kunna bli uttagen till att representera laget under matcher. Fotbollen som 

idrottsaktivitet är därmed tvådelad där det å ena sidan handlar om att få möjlighet till fysisk 

träning, integrering och att utveckla socialt kapital. Å andra sidan handlar det om att bli bättre 

och att laget ska avancera i serien vilket, om spelare misslyckas, kan leda till utanförskap. 

Beroende på vad den enskilde spelaren har för förmåga att spela fotboll och vilka tankar 
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spelaren har med sitt idrottsdeltagande kommer möjligheterna till nätverksbyggande att 

påverkas. För en person som är ensam med höga ambitioner där övriga lagmedlemmar är 

nöjda med att bara träffas kan det försvåra möjligheten att få vänner i laget. I sådana lägen 

kan spelaren välja att byta lagtillhörighet för att öka möjligheterna att bygga socialt kapital. I 

lag med höga ambitioner att nå framgång kan en person som satsar på fotbollen och är väldigt 

skicklig spelare ha stor chans att bli sedd av tränare och av andra spelare och därmed skapa 

intrycket av att vara en intressant person. Det betyder att personer med en position i laget där 

de anses som ”stjärna” har betydligt större möjligheter att utveckla socialt kapital på olika 

plan. Det är därför inte säkert att potentialen att nå liknande positiva effekter som för 

fotbollen gäller för typiskt nordiska sporter som skidåkning och ishockey med tanke på att 

personer med flyktingbakgrund knappast har erfarenheter av dessa och därmed sannolikt 

ingen ”medhavd förmåga”. 

 

Möjligheten att utveckla sina sociala nätverk och dess betydelse för flyktingars 

bosättningsprocess i det nya landet lyfts fram av Lamba och Krahan (2003). Deras 

forskningsresultat visar på att de nya sociala banden och utökandet av nätverken kan gynna 

personerna med flyktingbakgrund när de ställs inför olika situationer i det nya landet (Lamba 

& Grahn 2003). Fotbollen som en integrationsarena behöver därför inte handla om tillfällig 

inkludering utan kan verka för värdefulla och varaktiga relationer för fotbollsföreningens 

medlemmar. Riksidrottsförbundet har i viss mån rätt när de hävdar att idrotten är en 

mötesplats för alla människor och att idrotten kan vara en bra arena för integration. Resultaten 

från denna studie visar också att ett inledningsvis ganska svagt sammanbindande kapital kan 

utvecklas och stärkas över tid för att alltmer leda till överbryggande kapital och utökade 

nätverk. När nätverken utökas kan samma stegvisa process ske, i det nya nätverket utvecklas 

först det sammanbindande kapitalet för att så småningom leda till nytt överbyggande kapital 

vilket ger ytterligare nya nätverk. På så sätt kan idrotten bidra till att starta en kontinuerlig 

integrationsprocess som skapar betydligt mer av sociala nätverk än enbart det ursprungliga 

fotbollslaget. 

 

I litteraturen lyfts ofta de svaga banden och det överbryggande sociala kapitalet fram som det 

mest önskvärda (Granovetter 1973; Putnam 2000). Vad som framkommer av denna studie är 

att det mest önskvärda kan variera, vissa personer kanske trivs med att sammanbindande 

socialt kapital med starka band till varandra medan vissa personer föredrar svaga kontakter 

och brobyggande mellan olika sociala nätverk. Som forskare eller student är det kanske lätt att 
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fastna i det teoretiska men vem kan egentligen bestämma att en viss typ av socialt kapital är 

bättre än en annan. Denna studie visar på att sociala relationer är ett viktigt och aktuellt ämne. 

Utan verktyg för att hantera en ökad invandring kommer landets beslutfattare ställas inför 

svåra utmaningar. Om inte integrationen av nyanlända till Sverige fungerar på ett bra sätt 

riskerar vi att förlora många av de positiva effekter som en ökad invandring kan medföra. Min 

studie visar på hur idrotten som arena kan bidra till integrationsarbetet på ett mycket positivt 

sätt och det ekonomiska stödet till idrottsrörelse bör därför diskuteras närmare för att utröna 

om denna positiva effekt kan utvecklas ytterligare. Det bör påpekas att det inte behöver vara 

idrotten i sig som lägger grund till de positiva effekterna utan det kan lika väl vara 

sammanhanget och gruppaktiviteten som sådan. Det betyder att även andra aktiviteter som till 

exempel musikutövning och teater kan ha liknande potential att bidra till ökad integration av 

nyanlända. Framtida studier skulle kunna studera vidare hur samhället på bästa sätt kan ta 

tillvara det engagemang som finns i samhällets alla olika typer av ideellt drivna verksamheter, 

även utanför idrotten.  
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9 Bilaga 1 – Intervjumall  
 

Intervjuguide, idrottsdeltagande  

 

Inledande frågor/bakgrundsfrågor  

 

▪ Berätta lite om dig själv: 

▪ Vad heter du? 

▪ Hur gammal är du? 

▪ Hur länge har du bott i Sverige?  

▪ Hur ser en vanlig dag ut för dig?  

 

 

Allmänt om idrotten: 

 

▪ Vilka sporter utövar du i Sverige?  

▪ Har du hållit på med sport innan du kom till Sverige?  

▪ Om ja, vilka?  

▪ Om nej, finns det en anledning till att du inte  

hållit på med sport tidigare?  

▪ Varför började du spela fotboll i Sverige? 

▪ Hur länge har du spelat fotboll i Sverige? 

▪ Berätta vad du tycker om fotbollen? 

▪ Vad är bra? 

▪ Vad är dåligt? 

▪ Hur många gånger i veckan spelar du fotboll? 

▪ Kan du berätta vilka du spelar fotboll med?  

▪ Ålder?  

▪ Spelar ni pojkar och flickor tillsammans? 

▪ Spelar ni matcher mot andra lag?  

▪ Hur skulle du beskriva personerna du spelar fotboll med?  

▪ Vad har de för bakgrund?  

▪ Likheter/skillnader? 

▪ Fanns det något svårt med att börja spela i fotbollslaget?  

▪ språkbarriärer? 

▪ Vad är enligt dig viktigt i en vänskapsrelation? 

▪ Finns det fördelar/nackdelar med att ha många kompisar? 

▪ Vad betyder en nära relation för dig?  

▪ Har du lärt känna nya människor via fotbollen?  

▪ Vilka svårigheter finns det med att skaffa nya vänner?  

 

 

▪ Vilka i laget hejar du på? 

▪ Använder du dig av facebook?  

o Har du någon av killarna från fotbollen som vän på facebook? 

▪ Vilka i laget umgås du med? 

o Umgås ni endast på fotbollsträningen eller på sidan av? 

o Var kommer de ifrån?  

o Var bor de? 

o Hur ofta träffas ni?  

o Vad gör att ni inte umgås mer/mindre? 

▪ Hur väl skulle du säga att du känner personen? Personerna?  

o Har du vart hemma hos varandra?  

o Träffat personens släktingar/familj? 
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▪ Har ni varandras telefonnummer? 

o Vilka personer har du inte telefonnummer till? 

▪ Sms:ar ni varandra?  

o Vad brukar ni sms:a om?  

▪ Ses ni när ni inte spelar fotboll? 

▪ Vet de var du bor? 

▪ Finns det någon person i laget som du skulle vilja  

känna bättre än vad du redan gör?  

o Om ja, varför skulle du vilja vara det?  

o Vad gör att ni inte umgås? 

▪ Händer det att ni umgås allesammans i laget? 

o Är ni uppdelade? 

▪ Kan du berätta om din/dina tränare?  

▪ Hälsar ni på varandra?  

▪ Kan du be din tränare om hjälp?  

▪ Kan du lita på din tränare? Varför/varför inte?  

▪ Känner du att du kan lita på dina lagkamrater? 

▪ Är det någon i laget du känner dig trygg med?  

o Någon du känner dig otrygg med? Varför?  

 

▪ Umgås alla som spelar fotboll tillsammans?  

o Umgås ni i grupper? Om ja, vad skiljer grupperna åt? 

▪ Kan du beskriva de personer i fotbollslaget som du är kompis med?  

o Vad har ni för likheter? 

o Vad har ni för skillnader?  

o Vad gjorde att ni började umgås? 

▪ Kan du berätta lite om gemenskapen i fotbollslaget?  

o Blir ni osams i laget? 

▪ Vad gör att ni blir osams? 

o Trivs ni med varandra?  

▪ Vad gör att ni trivs?  

▪ Vad gör att du inte trivs? 

▪ Har det kommit någon ny till fotbollen?  

o Umgås du med den personen?  

o Varför/varför inte?  

▪ Går du på samma skola som de från fotbollen? 

▪ Är det någon i laget som går i en annan skola än du?  

 

▪ Är det någon i laget som kan hjälpa dig med något? 

o Lär de dig språket?  

o Hitta jobb? 

o Får du träffa personens kompisar? 

▪ Går ni ut och äter middag tillsammans? 

▪ Träffas ni innan ni åker till träningen?  

▪ Kan du berätta hemligheter till dina kompisar? 

▪ Finns det någon i fotbollslaget som skulle vara bra att vara kompis med?  

o Varför?  

▪ Finns det någon som du skulle kunna ringa till om du skulle behöva hjälp?  

▪ Känner du att du kan vara till hjälp? 

▪ Har du lärt dig något om Sverige genom de kompisar du fått?  

▪ Skulle du rekommendera fotbollen till andra som kommer till Sverige som ett sätt att träffa 

vänner?  

▪ Brukar fotbollstränarna hitta på aktiviteter med er?  

Exempelvis åka och titta på fotbollsmatcher, gå ut och äta, gå på bio?  

▪ Hur många kände du i laget när du började spela fotboll? 
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▪ Känner du fler människor i laget nu än vad du gjorde när du började?  

o Kan du beskriva hur ni är som kompisar?  

o Har detta förändrats över tid? 

▪ Vad skulle du säga att fotbollen har hjälp dig med?  

o Har fotbollen hjälp till att förstå svenska språket?  

▪ Om ja, på vilket sätt?  

▪ Om nej, vad tror du det beror på?  

 

Avslutning: 

▪ Jag har inga fler frågor.  
▪ Vill du tillägga något?  

▪ Har du några frågor?  
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10 Bilaga 2 – Informationsbrev   
 

 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i intervju 

 

 

Mitt namn är Anneli Lundmark och jag studerar vid Umeå Universitet.  

I vinter skriver jag ett arbete som handlar om hur unga män från ett annat land än Sverige upplever 

idrotten i Sverige.  

 

Jag söker Dig som kan berätta om dina upplevelser av de människor Du träffat inom idrotten.  

Intervjun kommer ta 30–60 minuter. Det är frivilligt att svara på frågorna. Om inte vill svara på fler 

frågor säger du till mig.  

 

Jag kommer spela in det vi pratar om. Bara jag och min lärare kommer lyssna på inspelningen. Jag 

kommer inte använda Ditt namn i min text.  

 

 

Jag hoppas Du vill vara med! 

 

Vid frågor, kontakta mig på; 

Telefonnummer 076-146 05 23  

Epost Anneli.lundmark@yahoo.com 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Anneli Lundmark  

 

 

 

  

mailto:Anneli.lundmark@yahoo.com
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11 Bilaga 3 – Exempel på kodning  
 

Tema  Kategori Kod Citat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala 

kapitalets 

struktur  

Gruppsammansättning 

i laget  

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

nätverksbildande  

 

 

 

 

 

 

 

Personliga egenskaper 

som påverkar 

nätverksbildande  

 

 

 

 

 

 

 

Strukturernas 

förändring över tid  

 

Lojalitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommande av nya 

spelare 

 

 

 

 

 

 

 

Våga söka kontakt 

med andra   

 

 

 

 

 

 

 

 

Möta ny kultur  

 

Kontraster  

 

 

Då ställer vi upp för varandra och säger liksom `asså den 

här personen har tränat och visar upp sig bra men varför 

fick han inte chansen [att spela] liksom`[…] om en av oss 

slutar i laget då dom andra vill ju liksom inte stanna där. 

Eftersom vi är ganska när varandra. Vi är nära som bröder 

kan jag säga. Jag känner deras familj, vi har kommit såhär 

väldigt nära 

 

 

Ganska trevliga, särskilt när man kom in till ett fotbollslag 

som ny då det är ganska mycket upp till gruppen som redan 

är där att göra det lättare för spelare […] Jag tycker att vårt 

lag är ganska bra på det. Att vem som helst kan komma in 

och känna sig bra och trivs 

 

 

 

 

Om jag hade inte varit trevlig, om jag hade varit en person 

som är tyst och som kommer inte på träningen och som sen 

går hem och inte försöker prata med dom, det hade varit 

svårt […] alltså om man är helt stängd som person då blir 

det mycket svårare 

 

 

 

 

När jag väl kom dit till deras hem, alltså alla var ju som 

nyfikna. Och jag var ju också nyfiken men att det var ju 

massa djur, typ hundar, det hade man ju inte hemma. Och 

alla hade sitt eget rum och två och allting. Jag känner mig 

ändå som välkomnande. Kom ju dit och fick äta och allt det 

där. Så att jag skulle ju säga att det varit enkelt för mig att 

komma in i samhället 

 

 

 

 

 

 

Sociala 

kapitalets 

styrka  

Graden av socialt 

utbyte  

 

 

 

 

 

Funktionen hos de 

olika kontakterna  

 

 

 

 

 

Styrkans förändring 

över tid  

 

 

Kontaktfrekvens med 

lagkamraterna 

 

 

 

 

 

Förståelse för 

svenska samhället  

 

 

 

 

 

Utvecklingsmöjlighet 

över tid  

 

Fotbollen som 

mötesplats  

Så nu har vi tre träningar i veckan. Och sen kommer vi köra 

igång igen i januari varje dag […] juniorlaget då hade vi väl 

fyra träningar per vecka på sommaren då. Sen hade vi 

massa cuper och matcher på helger 

 

 

Man har lärt sig hur dom [de svenska spelarna] beter sig 

och hur dom respekterar varandra. Man lär sig någonting 

från dem […] man får ju en bild när man ser och när man 

ser liksom att folk respekterar liksom varandra och det är 

sådana saker man lär sig 

 

 

 

Det kommer någon dag när ni blir närmre liksom. Att när ni 

ser, ni hälsar. Man har inte sådan bild i börjat. Sen när man 

börjat känna och spelat lite längre då hälsar man på 

varandra. Då är man som en familj 

 


	Ett stort tack riktas till de unga männen jag fått möjligheten att intervjua. Utan dem skulle inte denna studie vara möjlig. Jag vill också tacka min handledare Åsa Gustafson för allt stöd och hjälp under arbetets gång, vardag som helgdag.
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