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Titel: Idrott – en väg in i samhället 

Författare: Nikita Lindström och Hamzah Suleiman 

 

Sammanfattning 

I denna studie undersöker vi om personer födda utanför Sverige upplever att deras utövande av 

idrott i en basketförening bidragit till deras integrering i det svenska samhället och på vilket sätt. 

Vidare studeras de möjligheter och begränsningar som funnits för dessa personer att använda 

idrotten som integrationsarena i syfte att bli en del av det svenska samhället. Detta har vi gjort 

genom en fallstudie där vi intervjuat personer från en basketförening i en Stockholmsförort. De 

teoretiska utgångspunkter vi använt i uppsatsen är det intersektionella perspektivet, och teorin 

om integrationsprocesser för att se hur individens förutsättningar att integreras kan påverkas av 

olika strukturer. Utifrån intervjuerna skapades sex teman som blev grund för analysen: 

Tävlingsfokus - ett hinder för integration?, idrott som redskap för språkutveckling, gemenskap 

som inkluderande faktor, basket - en sport för invandrartjejer, ett socialt nätverk skapar 

förutsättningar för integration, och ekonomiska fördelar med basket. Med stöd i teorierna kom vi 

fram till att samtliga teman har en betydelse i individens förutsättningar i att integreras och att 

basketen varit en plattform för våra deltagare att bli en del av en gemenskap samt utveckla sina 

kunskaper i det svenska språket.  

 

Nyckelord: Integration, idrott, basket, basketförening, intersektionalitet, integrationsprocess, 
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Abstract 

This study highlights how people born outside of Sweden experience that their participation in a 

basketball association contributed to integration into the Swedish society and in which ways it 

occurred. Furthermore, we study how possibilities and limitations are created for the participants 

to use sports as a platform for integration for the purpose of becoming a part the society. 

Through a case study we have interview people from a basketball association. The theories we 

used in this essay is the intersectional perspective and the theory of integration processes to find 

out how the individual’s ability to integrate can be affected by different social structures. Six 

themes were created to become the basis of the analysis: Focus on competition – a barrier for 

integration?, sports as a tool for language development, community as an inclusive factor, 

basketball - a sport for immigrant women, a social network creates the conditions for integration, 

and economic benefits of basketball. With the support of the theories we found that all themes 

have a significance on the individual ability to integrate and that the basketball association has 

been a platform for our participants to become a part of the community and to develop 

knowledge of the Swedish language.  

 

Keywords: Integration, sport, basketball, basket association, intersectionality, SoC, integration 

process 
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Inledning 

Sverige är ett land som är känt för att välkomna människor från världens alla hörn. Arbete, 

fattigdom, krig och strävan efter ett bättre liv har lett människor till Sverige i flera år. Efter andra 

världskriget startade en massinvandring och sedan 60-talet är Sverige ett så kallat 

“invandringsland” (Migrationsverket, 2018). I takt med den ökade invandringen var det många 

som valde att stanna i landet och utrikes födda personer förväntades anpassa sig till svenska 

värderingar och normer i 60-talets assimilationspolitik. Från assimilationspolitiken utvecklades 

“invandringspolitiken” som grundades i jämlikhet, valfrihet och samverkan som var menad att 

lyfta invandraren och dess rättigheter i den svenska välfärden under 70-talet. Denna politik kom 

även att ändras för att idag gå under begreppet integrationspolitik. Målsättningen med 

integrationspolitiken är att underlätta och stödja individen i processen att bli en del av samhället 

(Boguslaw, 2012). Under 2000-talet har det genomförts riktade insatser till invandrare för att 

exempelvis skapa tillträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda en bra introduktion för att lära 

sig den svenska kulturen och språket (ibid, 2012). Integrationen är ett aktuellt ämne som 

diskuteras flitigt bland politiker om hur man bör arbeta för att på bästa sätt integrera utrikes 

födda personer in i det svenska samhället.  

I denna studie kommer vi titta närmare på ett av regeringens försök till integration via 

idrottsrörelsen. Genom att intervjua personer födda utanför Sverige som är aktiva i en 

idrottsförening vill vi ta del av deras erfarenheter och uppfattningar om hur idrotten bidragit till 

deras integrering. Målet är att få en djupgående bild om möjligheter och begränsningar för 

idrotten som integrationsarena med basket i fokus. Det är väl känt att ett av de hinder invandrare 

ställs inför är diskriminering och detta kan försvåra integrationen (SOU, 2005:41). Genom det 

intersektionella perspektivet kan vi förstå hur olika maktfaktorer samverkar i att skapa förtryck 

och hur det påverkar förutsättningarna att integreras (Mattson, 2010).  

I studien används begreppet “integration” för att förklara en social process där minoriteter 

blir en del av majoritetsbefolkningen genom att vara delaktiga i samhället, det kan exempelvis 

gälla det sociala eller kulturella vilket kommer vara fokus i uppsatsen. Det ska finnas ett system 

som underlättar för människor att anpassa sig till det nya samhället de flyttat till. Integrationen 

har som syfte att bidra till ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer möts då det inte enbart 

är individen som ska anpassa sig, samhället har även en roll att anpassa sig till individer med 

annan kultur eller religion. Sociologen José Alberto Diaz pratar om integration i relation till 
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jämlikhet samt delaktighet och förklarar att den invandrade ska få ta del i frågor om sociala 

relationer, exempelvis gällande arbetsliv, boende eller politik. Målsättningen med integrationen 

är att invandraren ska vara delaktig i samhällslivet och vara jämställd med den inhemska 

befolkningen. Vidare tar Diaz upp hur människan är en individuell aktör som gör egna val 

gällande integrationsprocessen. Valen styrs däremot av möjligheter och hinder som finns i 

samhället och som kan underlätta eller försvåra integrationen (Diaz, 1993; Popoola, 2002:20). 

Diaz teori om integrationsprocessen används till att förklara vilka faktorer som samverkar i en 

integrationsprocess och på vilka sätt idrotten bidragit till individens integrering.  

Vi har valt att göra en fallstudie av en basketförening då basket är en sport där människor 

med olika bakgrund samlas. Den är jämlik gällande den etniska tillhörigheten men även i frågan 

om den socioekonomiska bakgrunden (Blomdahl, 2015). Då det är många med 

invandrarbakgrund som utövar basket så fann vi det intressant att genomföra en fallstudie i en 

basketförening. Vidare upptäckte vi att basketen är ett relativt outforskat område i förhållande till 

integrationsfrågor i Sverige vilket ökade vårt intresse ytterligare. En fallstudie ger möjlighet till 

att få mer djupgående svar vilket kan vara till fördel i vårt fall då vi studerar ett relativt 

outforskat område och således bidrar med djupare kunskap till ett nytt område (Jfr.Yin, 2007). 

Integration är en central fråga inom socialt arbete och ett bra integrationsarbete kan leda till att 

förebygga sociala problem. Med studien hoppas vi kunna bidra med ett ytterligare verktyg för att 

effektivisera integrationsarbetet. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att med utrikes födda personers uppfattningar undersöka idrottens 

förutsättningar att fungera som en del av en integrationsprocess 

Frågeställningar 

 På vilket sätt upplever personer födda utanför Sverige att deras utövande av idrott i en 

basketförening bidragit till deras integrering i det svenska samhället? 

 Hur skapas möjligheter och begränsningar för idrotten att verka som aktör för 

integration?  
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Avgränsning 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till en fallstudie med utgångspunkt i en basketförening 

i Stockholm. Detta gör vi genom sex stycken kvalitativa intervjuer med personer med annat 

födelseland än Sverige. Samtliga personer är födda utanför ett nordiskt land då det finns många 

likheter i den organiserade idrotten mellan dessa länder.   Intervjupersonerna är alla 

hemmahörande i Stockholm, är över 18 år och har bott i Sverige i mer än fem år.  

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi beskriva bakgrunden till denna studie. Avsnittet ger en bild av hur 

integrationsarbetet sett ut i Sverige och hur regeringen försökt driva integrationsfrågan genom 

idrotten via olika satsningar.  Därefter kartlägger vi idrottsutövandet i Sverige för att sedan 

fördjupa oss i basket då det är huvudfokuset i uppsatsen.  

Integrationsarbete genom idrott 

I ett betänkande från år 2005, gjord inom ramen för statens offentliga utredningar, kallad 

“Bortom vi och dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering” beskrivs det hur den svenska integrationspolitiken misslyckats i sina försök att 

integrera människor i det svenska samhället. Från forskarvärldens sida har det debatterats kring 

att politiker bör skifta fokus från att diskutera svårigheter i att integrera människor till att 

problematisera den strukturella och institutionella diskriminering som existerar i Sverige. Vad 

som skett är att skulden av den misslyckade integrationen läggs på invandrarna och inte det 

system som är menat att underlätta mötet mellan olika kulturer. I rapporten uppmärksammas hur 

denna typ av argument förstärker tanken om “vi” och “de andra”. Forskarna menar på att det 

politiska fokus bör vara på att förändra det system som skapar de etiska klyftorna. Vidare bör 

alla svenska medborgare ha samma möjligheter och villkor att kunna delta i samhällslivet (SOU, 

2005:41).  I rapporten “Integration genom vuxen och vidareutbildning” av Per Olof Thång och 

Monica Larson (2010) framförs det om hur Sverige arbetar med integrationsfrågor. De strategier 

Sverige har gällande integrationsfrågan är att fördela insatser inom enskilda områden, 

exempelvis utbildning eller arbete. Varje myndighet ansvarar för sitt område i tillämpning av 

insatser för att skapa förutsättningar för utrikes födda att integreras i det svenska samhället. 

Vidare har regeringen lagt mer ansvar på organisationer att utföra sociala tjänster där ett av 
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uppdragen är bidra till integrationsprocessen (Thång & Larson, 2010).  

    Regeringen har bland annat bidragit med pengar till idrottsrörelsen för att de ska arbeta med 

integrationsfrågor vilket visar på att ansvaret läggs över på andra verksamheter (Hertting och 

Karlefors, 2012). Hertting och Karlefors (2012) berättar om Handslaget, en satsning där 

regeringen bidragit med en miljon kronor per år under fyra år (2004–2007) för att bland annat 

arbeta med integrationsfrågor. Målet med satsningen var att öka förutsättningar för integrering. 

Processen att integrera invandrare i den svenska idrotten är svår. Projektet har därmed kritiserats 

för att vara okritisk till förutsättningar och värderingar inom idrotten. Det finns en kultur i den 

svenska idrotten som har setts som självklar. Alla deltagare förväntas förstå och acceptera de 

normer som existerar. Svårigheterna att förstå dessa för en nyanländ har inte diskuterats i 

samband med satsningen. I Handslaget-projektet gick idrottsrörelsen även in med inställningen 

att alla icke-aktiva inom idrott var avvikare och att deras målsättning var att “omvandla” dessa 

enligt normen. Från idrottsrörelsen sida fattades en förståelse för de nyanländas perspektiv på 

idrott. Kritiken syftar på att dessa typer av projekt bör ha sin utgångspunkt i de nyanländas 

erfarenheter för att på bästa möjliga sätt arbeta med integration. Projektet har bidragit till 

utvärderingar och diskussioner gällande integration i samband med idrott (Hertting & Karlefors, 

2012). 

Idrottslyftet är en fortsättning på handslaget för att utveckla idrotten. Projektet startade år 

2007 och är en satsning på barn- och ungdomsidrott fram till 2019. Kim Wickman (2012) 

utvärderar projektet i “Myrsteg mot en jämställd idrott” och menar på att det har skett få 

förändringar. Likt Handslaget har projektet har problematiserats då det saknas ett självkritiskt 

förhållningssätt i frågan om överrepresentation av en viss grupp inom idrotten. Det finns inga 

strategier på strukturnivå för att lyfta fram underrepresenterade grupper, exempelvis flickor, 

personer med funktionsvariationer eller personer med annan etnicitet än svensk (Wickman, 

2012). Sammanfattningsvis måste dessa typer av projekt ha konkreta strategier i sitt arbete mot 

att integrera barn och ungdomar via idrotten samt anpassa sitt arbete utefter de behov och 

förståelser som finns bland deltagare som inte är födda i Sverige. 

Kartläggning av idrott i Sverige 

I “Svensk idrott idag - Fakta och statistik” presenterar Riksidrottsförbundet (2016) en 

beskrivning av hur idrottandet ser ut i Sverige. År 2015 var det över tre miljoner personer som 
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var medlemmar inom idrottsrörelsen och siffran har varit stabil under en längre tid (Svensk 

idrott, 2016:5). De idrottsgrenar med flest aktiva deltagare enligt 2017 års siffror är fotboll, golf 

och friidrott. Att vara aktiv innebär i detta fall att man deltagit minst en gång per år i någon av 

idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundet, 2017). Statistiken visar på att flest deltagare är i 11-

årsåldern och att deltagandet därefter minskar gradvis fram till 35-års ålder där det istället ökar 

igen, vilket beror på ett ledarengagemang. Deltagandet i idrott ökar fram till 50-ålderns för att 

sedan minska (Svensk idrott, 2016:5). Sammantaget är det 65 procent män och 35 procent 

kvinnor som är aktiva i organiserad idrott enligt siffror från 2015 (Riksidrottsförbundet, 2015). 

Rapporten visar även på att den ekonomiska faktorn är avgörande gällande delaktigheten i idrott. 

Detta är intressant då antalet ekonomiskt utsatta familjer ökat sen 1998. De som i detta fall anses 

vara ekonomiskt utsatta är de som har en inkomst som är under 60 procent av medianinkomsten 

av den svenska befolkningen totalt. Om man tittar på den socioekonomiska utsattheten bland 

barn i relation till antal deltagartillfällen så visar statistiken på ett samband där högre utsatthet är 

lika med mindre antal deltagartillfällen (Svensk idrott, 2016:6). 

Basket är den lagidrott vi valt att undersöka närmare då det är en internationell sport och 

Stockholms Basketdistriktsförbund skriver att basket är den tredje största lagidrotten i 

Stockholm. Det finns ungefär 24 000 utövare samt 100 föreningar i staden. Vidare är det en sport 

som präglas av jämlikhet då 53 procent av de ungdomar och barn som är aktiva inom basket är 

flickor. En annan punkt som uppmärksammas är mångfalden eftersom mer än 40 procent har 

utländsk bakgrund men även att sporten lockar människor från olika socioekonomiska 

bakgrunder. Stockholms Basketdistriktsförbund arbetar aktivt med integrationsfrågor där de 

introducerar nyanlända till svensk idrott. Vidare pratar de även om deras arbete med att skapa en 

förståelse samt bidra till en tolerans gentemot flyktingar (Stockholm basket, 2018). 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som består av fem teman: Exkludering inom 

idrottsrörelsen, vilka idrottar?, idrottens potential som integrationsarena och språkets betydelse. 

De olika teman skapades utifrån den relevans texterna har i att besvara studiens frågeställningar 

men även utifrån återkommande teman i de vetenskapliga artiklar, litteratur och rapporter som 

fanns i forskningsområdet. Detta kapitel avser att ge en bild av hur forskningen ser ut inom 

området i dagsläget.  
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Sökprocess 

För att samla material till tidigare forskning har vi bland annat använt oss av sökmotorn 

Söderscholar för att hitta artiklar och litteratur som presenterar olika forskningsresultat kring vårt 

forskningsområde. Detta för att ge oss tidigare kunskap om ämnet men också för att se hur vår 

studie kan bidra till ytterligare kunskap. Vidare har Google varit ett verktyg för att hitta tidigare 

forskning, där vi använt tjänsten ”vetenskapliga artiklar” i sökandet efter material. Skillnaden 

mellan de två sökmotorerna har varit att Söderscholar gett mer varierande resultat i form av 

språk och material, det vill säga böcker, artiklar och rapporter. Sammanfattningsvis består vårt 

avsnitt om tidigare forskning mestadels av vetenskapliga artiklar men även rapporter och 

kurslitteratur som vi ansett vara relevant för studien. De nyckelord vi använt i sökningarna har 

varit ”idrott”, ”integration”, ”nyanlända”, ”insatser”, ”inkludering”, ”jämlikhet”, ”basket”, 

”språk”. 

Exkludering inom idrottsrörelsen 

I den tidigare forskningen gällande exkludering inom idrottsrörelsen framkommer det ett hinder i 

form av ett tävlingsinriktat fokus. I artikeln “Arena för integration” skriver Tomas Peterson 

(2004) om höga krav på den deltagande att prestera vilket kan bidra till svårigheter för nyanlända 

att inkluderas då det kan vara svårt att få allmänt tillträde till idrottsarenan. Det blir viktigare att 

den deltagande har erfarenhet genom att ha börjat idrotta vid ung ålder för att säkerställa en plats 

inom idrotten. Nyanlända saknar ofta denna förutsättning och kan få det svårt att inkluderas. 

Vidare finns en annan faktor till uteslutning inom idrottsrörelsen vilket är tillgång till resurser för 

att kunna bli aktiv i en idrottsförening. Utrikes födda som inte har materiella förutsättningar har 

inte möjlighet att bli aktiv inom alla idrottsgrenar (Peterson, 2004). 

Krister Hertting och Inger Karlefors (2017) belyser samma problematik i sin 

forskningsartikel “Nyanländas integration kan vitalisera föreningslivet”. De förklarar att 

idrottsföreningars tävlingsinriktade fokus leder till exkludering snarare än inkludering. 

Idrottsarenan kan vara en mötesplats för deltagare med olika bakgrund och där dessa människor 

kan skapa en ömsesidig förståelse och respekt för varandras etniciteter, religion, kultur m.m. 

Problem kan uppstå då nyanlända inte får tillräckligt utrymme inom idrotten då det inträffar en 

krock mellan tävlingsfokus och integration. Många nyanlända har brist på erfarenhet inom 

organiserad idrott och det är blir svårt att komma in i ett lag. Integrationen inom idrotten 
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misslyckas men däremot finns en potential då det finns föreningar som visat intresse på att 

anpassa sitt arbete för att bättre kunna arbeta med integration av unga (Hertting & Karlefors, 

2017). Ett exempel är IFK Trollhättan, en idrottsförening som studerats av Karin Kittleman 

Flensner, Peter Korp och Eva-Carin Lindgren (2017). Där arbetar man med att inkludera, inte 

bara barn och ungdomar, men även föräldrar i syfte att öka tryggheten i att låta sina barn vara 

med i idrottsföreningen. Ledare som styr träningarna pratar med barnen och ungdomarna om 

respekt och tolerans men även om svenska värderingar och regler. De försöker vara tydliga med 

att samtliga deltagare ska prata svenska för att utveckla sitt språk (Flensner m.fl., 2017). 

Invandrare är underrepresenterade inom idrotten menar Krister Hertting och Karlefors 

(2012) i sin studie “Bilder av idrott - idrott som arena för mellanmänskliga möten”. Många 

ungdomar har uttryckt en vilja att bli delaktiga i någon typ av idrottsgren men saknar verktyg att 

komma i kontakt med idrottsföreningar. Det kan vara språkliga eller kulturella hinder. 

Exempelvis finns det svårigheter i att kontakta olika föreningar då de inte behärskar det svenska 

språket. Brist på förståelse gällande uppbyggnad av svensk idrottsrörelse är ett annat exempel. 

Detta blir en form av uteslutande då det inte finns tillräckligt stöd för de personer som ännu inte 

etablerat sig i det svenska samhället (Hertting & Karlefors, 2012). Vidare berättar författarna i 

sin studie om ett fall där en ungdom, född utanför Sverige, lyckats ta kontakt med en förening 

och hur denne bemöttes. Pojken hade under en längre tid fått vara med som “try-out” men inte 

fått besked om en plats i laget trots tidigare erfarenhet av organiserad lagidrott i hemlandet. 

Pojken verkade dock inte medveten om detta tillvägagångssätt då han inte hade en kulturell 

förståelse av den svenska idrottsrörelsen. Föreningen saknade också förståelse för pojkens 

situation (Hertting & Karlefors, 2012).  

Temat “Exkludering inom idrottsrörelsen” i vår tidigare forskning visar tydligt på att det 

behövs en ökad kunskap gällande integration i idrottsvärlden.  

  

Vilka idrottar? 

Det är viktigt att uppmärksamma vilka som tar mindre plats i idrottsföreningar för att aktivt 

kunna arbeta för att hitta strategier som kan lyfta dessa grupper. I “Handslagets speciella 

insatser med inriktning mot mångfald och integration - en kvalitativ utvärdering” av Suzanne 

Lundvall (2007) framkommer det att den socioekonomiska bakgrunden har en betydelse i frågan 

om vilka grupper som är aktiva inom organiserad idrott. Tillgänglighet av aktiviteter i 
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närområdet samt resurser är en avgörande faktor. Det är dessutom visat att flest inaktiva personer 

inom idrotten finns i invandrartäta områden med låg socioekonomiskt status. Vidare är 

invandrarflickor den grupp som är minst aktiva. Invandrarpojkar och svenska pojkar idrottar 

ungefär i lika stor utsträckning (Lundvall, 2007). Enligt forskningsprojektet Ung Livsstil, med 

Ulf Blomdahl som forskningsledare, undersöks det i vilken utsträckning killar och tjejer från 

olika socioekonomiska grupper är aktiva inom idrott samt om det skiljer sig mellan tjejer och 

killar med svensk respektive utländsk bakgrund. Genom att studera olika grenar av idrott 

framkommer det att basketen är den sport som är mest jämlik i frågan om könsfördelning och 

socioekonomisk bakgrund (Blomdahl, 2015). Religion och kultur kan vara en av orsakerna till 

aktivitetsgraden, där idrottande uppfattas som något maskulint (Lundvall, 2007). Däremot är 

idrotten oftast en integrerande faktor när det berör talangfulla individer medan resterande blir 

uteslutna, en punkt som tas upp i tidigare tema; Exkludering inom idrottsrörelsen. 

    I en artikel från USA “Racial Participation and Integration in Intercollegiate Basketball: A 

longitudinal Perspective” skriver Norman R. Yetman och Forrest J. Berghorn (1993) om sin 

långtidsstudie där de under en femårsperiod studerar integration i förhållande till “rasdeltagande” 

utifrån kvantitativ data samlat från National Collegiate Athletic Association (NCAA). I studien 

förklarar författarna att de syftar på Afroamerikaner vid användning av begreppet “minoritet” när 

de skriver om om antal deltagare och det framkommer dessutom att flest utövare 

i  “intercollegiate basketball” är svarta amerikaner (Yetman & Berghorn, 1993:302). I en annan 

studie från USA kallad “Racial Integration as an Innovation: Empirical Evidence från Sports 

Leagues” av Brian L. Goff, Robert E. McCormick och Robert D. Tollison (2002) så kan man se 

en liknande analys där Afroamerikaner är i fokus när de skrivs om integration genom idrott 

(Goff, m.fl., 2002).  

Utifrån den tidigare forskningen kan vi konstatera att det finns likheter i vilka som är 

aktiva i basketföreningar i Sverige och USA. I båda länder är en stor del minoritetsgrupper som 

utövar basket vilket visar på att basket är en inkluderande sport internationellt sett. Det finns 

däremot skillnader i integrationsfrågan genom idrott där man i Sverige syftar till att integrera 

personer födda utanför Sverige medan man i USA har som mål att integrera Afroamerikaner som 

är födda i landet (Jfr. Blomdahl, 2015; Yetman & Berghorn, 1993; Goff, m.fl., 2002).   

Idrottens potential som integrationsarena 
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Har den organiserade idrotten potential som integrationsarena? Enligt Peterson (2004) kan 

idrottsverksamheter vara en viktig mötesplats som kan stödja barn och ungdomar som invandrat 

till Sverige att integrera sig i det svenska samhället. Det finns däremot inte ja och nej svar på den 

frågan menar Peterson. Förutsättningarna finns om idrottsrörelsen skapar en större tillgänglighet 

för allmänheten att idrotta. Synen på idrott som en “demokratiskt fostrande roll” kan bidra till 

detta till skillnad från ett synsätt där idrotten leder till elitisering och professionalisering genom 

ett tävlingsinriktat fokus. Samtidigt kan idrotten ensam inte ansvara för integrationen i Sverige. 

“Så Idrotten kan göra sitt. Men inte mer” (Peterson, 2004:23). 

I rapporten “Idrott som integrationsarena? - Agens, inkludering och interkulturella möten 

i barn- och ungdomsidrott” gjord av Karin Kittleman Flensner, Peter Korp och Eva-Carin 

Lindgren (2017) har de studerat ett socialt projekt som bedrivs av idrottsföreningen IFK 

Trollhättan. Projekten går under namnet Ung Fritid och har som målsättning att introducera barn 

och ungdomar till föreningslivet, främst till de som invandrat till Sverige eftersom en stor del av 

befolkningen i området är utlandsfödda. Många är även nyanlända och behärskar inte det 

svenska språket vilket gjorde det viktigare för föreningen att arbeta med integrationsfrågor i syfte 

att underlätta lärandet av regler och värderingar. Författarnas slutsats av studien är att de sociala 

projekten bidrar med att ge barnen och ungdomarna ett “meningsfullt sammanhang” där 

deltagarna känner en gemenskap och stolthet. Projekten har bland annat lett till positiva 

förändringar där deltagarna lär sig svenska men också svenska värderingar samt att respektera 

alla religioner, nationaliteter och etniciteter då det är ett återkommande tema som ledarna ägnar 

sig åt. I föreningen finns barn och ungdomar med många olika bakgrund och kulturer. Det blir en 

inkluderande miljö där alla känner sig välkomna oavsett etnicitet, språk, religion, ålder, kön 

m.m. Författarna är dock tveksamma om projekten bidrar till integrering med den svenska 

majoritetsbefolkningen eftersom kontaktskapandet är begränsat till de som bor i området. Sociala 

relationer skapas mellan de som har liknande socioekonomisk bakgrund. I likhet med Peterson 

skriver författarna till studien att idrotten inte kan ta hela ansvaret utan att det måste ske en 

strukturell förändring där politiker bryter boendesegregation och ekonomisk ojämlikhet för att 

det ska ske en lyckad integration (Flensner m. fl., 2017). 

  

Språkets betydelse 
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En viktig del av integrationsprocessen är språket menar sociologen Margareta Popoola (2002) i 

sin bok “Integration, en samtidsspegling”. Språket är avgörande för att etablera kontakt med 

majoritetssamhället då invandraren förväntas anpassa sig till de språknormer som finns (Popoola 

2002:23). I det privata respekteras modersmålet som kommunikationsmedel men i det offentliga, 

det vill säga på arbetsmarknaden eller skolan är det av större betydelse att individen behärskar 

det svenska språket. Detta skapar möjligheter för individen och minskar risken för utanförskap. 

Popoola förklarar att kravet på att individen ska lära sig majoritetsspråket kan ses som en 

funktionell integration vilket innebär “minsta möjliga grad av anpassning” (ibid, 2002:24). I 

rapporten ”Idrott som integrationsarena? - Agens, inkludering och interkulturella möten i barn 

och- och ungdomsidrott” av Karin Kittleman Flensner, Peter Korp och Eva-Carin Lindgren 

framkommer det att barnens och ungdomarnas deltagande i idrotten bidragit till deras 

språkinlärning och att ledarna uppmanar samtliga att prata svenska. Genom att bli en del av ett 

sammanhang där det pratas svenska kan de lära sig språket då vänner som bott längre i Sverige 

kan översätta från modersmålet (Flensner m. fl., 2017:14). 

 

Sammanfattning 

Utifrån den tidigare forskningen kan vi konstatera att idrotten har möjlighet att bli en arena för 

integration men att idrottsrörelsen inte använder sin fulla potential till att integrera utrikes födda 

personer. Det finns föreningar som arbetar aktivt med integrationsfrågor men det krävs att 

idrottsrörelsen i sin helhet börjar utforma strategier för att bidra till integrationen. Detta är något 

som kritiserats i de satsningar som gjorts av regeringen i försök att lyfta idrotten men även 

integrera nyanlända. I artiklarna är det ofta fotboll eller idrott i allmänhet som är utgångspunkten 

i forskningen. Det saknas liknande studier gällande basket och därför finner vi det intressant att 

undersöka integrationsfrågan med basketen i fokus. I forskningsprojekt Ung Livsstil 

framkommer det att basketen är den mest jämlika sporten när det kommer till könsfördelning och 

fördelning av socioekonomisk bakgrund och genom vår studie hoppas vi få en tydligare bild av 

hur basketen bidrar till denna inkludering. 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår analys. De 

teorier vi valt att använda i vår studie är det intersektionella perspektivet och sociologens José 
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Alberto Diaz integrationsteori. Genom att tillämpa båda teorier på intervjupersonernas berättelser 

kommer vi analysera hur samhällsstrukturer kan påverka individens väg till integration genom 

idrotten. De är ett redskap för att skapa en större förståelse kring hur medlemskapet i en 

basketförening påverkat förutsättningar till integrationen genom att basketen motverkat 

respektive medverkat till diskrimineringsgrunder som kan förekomma i en integrationsprocess. 

Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp som betyder skärningspunkt och som syftar till att 

uppmärksamma hur maktstrukturer i samhället styr och tar plats. Människor delas in i olika 

kategorier varav vissa grupper har mer eller mindre makt på en strukturell nivå. I det 

intersektionella perspektivet finns det ett flertal aspekter som beskriver hur maktstrukturerna 

uppstår (Mattson, 2010). Det intersektionella perspektivets roll i analysen blir att förklara hur 

diskrimineringsgrunder, som en konsekvens av maktstrukturer, har påverkat intervjupersonernas 

möjligheter att integreras genom idrotten. I studien kommer kategorierna kön, klass och 

etnicitet vara de centrala utgångspunkterna i analysen. Varför vi valt att endast belysa dessa 

aspekter beror på att de var framträdande i studiens empiri och därmed relevanta i vår analys.  

Kategorierna diskuteras i förhållande till varandra och vävs samman för att forma 

maktförhållanden i samhället. I sin tur avgör de vilka möjligheter och begränsningar som finns 

för individen. Normer avgör utgångspunkten för de kategorier som har mest makt i samhället 

vilket är den vita resursstarka heterosexuella mannen. Ju mer individen avviker från normen så 

tillkommer fler begränsningar. Normer är en konstruktion av människan. Då människan är 

sociala varelser är konstruktionerna en överenskommelse kring tolkningar och förståelse av 

verkligheten. Det finns föreställningar om kön, klass och etniciteter som påverkar ens ställning i 

allmänhet. Samhälleliga maktstrukturer är en konstruktion där vissa grupper värdesätts högre än 

andra vilket leder till ojämlikhet. Det kan exempelvis handla om att kvinnor tjänar mindre än 

män eller att icke-svenskar utesluts från arbetsmarknaden. Ofta är orättvisorna accepterade 

strukturellt sätt och ifrågasätts sällan av allmänheten (Mattson, 2010).  

I det intersektionella perspektivet är kön en kategori samt en social konstruktion som 

bygger på egenskaper som vi tillskrivit könen. Könet talar om hur vi bör bete oss men också hur 

vi ska bemöta andra. Förväntningarna kan vara att kvinnor ska klä sig, tala och agera “mjukt” 

medan män ska vara starka och hårda. Enligt denna konstruktion är männen överordnade 
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kvinnor. De har mer makt och det leder till ett systematiskt uteslutande av kvinnor. Kvinnor 

ifrågasätts oftare på grund av sitt kön eftersom de avviker från normen, det vill säga den 

kroppsliga olikheten från män. Med andra ord skapas ett förtryck gentemot kvinnor. Feminismen 

har en betydande roll i att lyfta fram denna problematik och motarbeta orättvisorna. Det finns 

olika typer av feminism som lyfter fram det intersektionalistiska perspektivet. Ett exempel är hur 

den ekonomiska ojämlikheten bidrar till att en resurssvag kvinna hamnar i en underordnad 

position gentemot kvinnor med god ekonomi. De blir “dubbelt förtryckta” och det är detta som 

uppmärksammas inom intersektionalitet (Mattson, 2010). I tidigare forskning framgår det att 

invandrartjejer är den grupp som har minst antal utövare inom organiserad idrott (Lundvall, 

2007). Detta visar på att invandrartjejer har mindre förutsättningar att integreras via idrotten och 

därav vikten att undersöka könsaspekten närmre. Vad är det som gör att invandrartjejer inte 

söker sig till idrottsföreningar i samma utsträckning som killar eller tjejer med svensk bakgrund?  

Klass är en annan kategori och innebär att det finns en hierarki grundat på tillgång till 

resurser men även andra aspekter såsom status i samhället via utbildning eller politisk inflytande. 

Dessa resurser bidrar till makt och därmed fler möjligheter (Mattson, 2010). Pierre Bourdieu 

pratar om klass i form av kapital; det ekonomiska kapitalet, det kulturella kapitalet och socialt 

kapital. Det ekonomiska kapitalet syftar till ekonomiska tillgångar medan det kulturella kapitalet 

innefattar utbildning samt vilken typ av musik, film eller mode individen tycker om. Det sociala 

kapitalet är individens nätverk som har en betydelse i att bidra till dennes framgång. Slutligen 

finns ett symboliskt kapital som omfattar de tre tidigare nämnda kapitalen och som tillsammans 

avgör ens status i samhället. Klassystemet är en social konstruktion och likt kön existerar det 

föreställningar kring olika klasser. En högre uppsatt position i samhället ger frihet (Bourdieu, 

1999). Det intersektionella perspektivet lyfts fram då individen eller grupper i samhället utsätts 

för ett förtryck baserat på klass tillsammans med andra typer av förtryck som förekommer i de 

andra kategorierna; kön, sexualitet eller etnicitet. De olika kategorierna är sammanlänkade på så 

sätt att förutsättningar ökar/minskar beroende på vilken grupp individen tillhör (Mattson, 2010). 

Enligt tidigare forskning är socioekonomisk utsatta grupper i invandrartäta områden, den grupp 

som har lägst antal deltagare i organiserad idrott (Lundvall, 2007). Kategorin om klass är en 

relevant aspekt i vår studie då begränsade resurser kan avgöra huruvida en person född utanför 

Sverige har möjlighet till ett socialt kapital som kan vägleda individen till att ta kontakt med en 

idrottsförening eller om denne har tillräckligt ekonomiskt kapital för att ha råd till medlemskap 
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och utrustning. Att socioekonomiskt utsatta grupper i invandrartäta områden är 

underrepresenterade kan vara en diskrimineringsgrund som försvårar integrationsprocessen. 

Samtidigt vill vi ta reda på om medlemskapet i basketföreningen kan främja individen genom att 

den tillgodoser redskap som kan motverka maktstrukturerna.  

     Etnicitet är den tredje kategorin som används i teorin. Det är ett begrepp utan någon klar 

definition men många forskare är överens om att etnicitetsbegreppet är föränderligt då det är en 

produkt av sociala processer. Likt de tidigare kategorierna är etnicitet en konstruktion, skapat av 

människorna. Att identifiera sig med en etnisk grupp skapar en tillhörighet och en känsla av 

sammanhang (Mattson, 2010). Den gemensamma kulturen bidrar till en samhörighet mellan 

människor och en etnisk tillhörighet formar individens egen identitet. Det existerar en hierarkisk 

organisering av dessa grupper. En aspekt av postkolonialismen är effekten av kolonialismen som 

påverkar oss än form av bland annat maktstrukturer. Människor som härstammar från de länder 

som koloniserades ses som underordnade. Den västerländska kulturen uppfattas istället som 

“överordnad och utvecklad” på bekostnad av de koloniserade länderna. Detta är en konstruktion 

som bidragit till de maktstrukturer som existerar i dagens samhälle och som lett till att vissa 

etniska grupper blir förtryckta (Mattson, 2010). Den definition av etnicitet som kommer 

användas i vår studie är grupper i relation till kultur, det vill säga språk, religion, seder och bruk. 

En person som invandrat till Sverige kommer med en annan kultur och annat språk. 

Integrationen kan försvåras då det förekommer diskriminering mot personer som inte passar 

inom ramen för normen. Detta kan ske på exempelvis arbets- eller bostadsmarknaden. Vi vill 

därmed lyfta fram hur aspekten “etnicitet” ur ett maktperspektiv kan försvåra 

integrationsprocessen och vad för effekter basketen eventuellt kan ha på individens integrering. 

Integrationsteori 

I ovanstående avsnitt presenteras intersektionalitet, ett perspektiv som synliggör diskriminering i 

förhållande till kategorierna kön, klass och etnicitet. Syftet är att se hur diskrimineringsgrunder 

samverkar med integrationsprocessen och vad som kan förhindra och förstärka integrationen. 

Därför redogör vi nedan för en teoretisk utgångspunkt som hjälper oss förstå olika processer i 

integrationen för att sedan återknyta till det intersektionella perspektivet i vår analys.  

Sociologen José Alberto Diaz menar på att integration är det tillstånd där den invandrare 

har uppnått samma jämställdhet som majoritetsbefolkningen. Utifrån denna definition har Diaz 
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tagit fram sju dimensioner för att beskriva hur denna process går till: Kommunikativ integration 

syftar till förmågan att tala språket som används hos majoritetsbefolkningen i samhället för att på 

så sätt kunna ta del av information och kunskap i form av media eller annan typ av information 

och därmed bli delaktiga i samhällslivet.  Den ekonomiska integrationen handlar om tillgång till 

inkomster och yrkespositioner utifrån den enskilda individens perspektiv och den belyser 

samhällets ansvar att tillgodose möjligheter för invandrare att få tillgång till detta exempelvis via 

arbetsmarknad eller bostadsmarknad. Social integration är tillgången till ett svensk socialt 

nätverk innebär att invandrare kan få kontakt med inrikes födda vilket vidare kan bidra till 

sociala resurser som gynnar denne i integrationsprocessen. Det kan gälla olika typer av relationer 

såsom vänskapsrelationer, förtroenderelationer och annan socialt kapital. Boendeintegrationen 

betonar individens självbestämmande i val av bostad och bostadsområde. Detta för att boendet 

samt området ska kunna tillgodose olika behov hos individen. Diaz delar in boendesegregationen 

i socioekonomisk, demografisk och etnisk integration varav samtliga har en betydelse i 

integrationen. Vidare menar Diaz på att integrationen inom bostadssektorn har potential att 

utvecklas om man etniskt blandade nätverk och verksamheter i bostadsområdena. 

Familjeintegration innebär att släktförhållanden kan vara en typ av socialt nätverk och i detta fall 

kan integrationen underlättas om individen har sådana relationer med personer som är infödda, 

blandäktenskap eller har förhållanden med personer som har en annan bakgrund än sig själv. 

Politisk integration betyder att varje individ ska ha politiska rättigheter som innebär att denne 

kan tillämpa “sociala och politiska medborgarroller”. Den personliga integrationen är en 

dimension som lyfter fram individens egna upplevelser och erfarenheter om att vara den del av 

samhället i form av det sociala livet, arbete, inkomst samt boende (Diaz, 1993; Popoola, 2002). 

De sju dimensionerna delas in i kategorierna primär och sekundär integration. Den 

primära integrationen syftar på samhällets bidrag till integrationen i förhållande till selektiva 

insatser. Till den primära fasen tillhör den kommunikativa, ekonomiska och sociala 

integrationen. Det är även den första fasen i integrationsprocessen och som ligger till grund för 

de sekundära faserna. Den sekundära integrationen innefattar de resterande dimensionerna och 

det är faktorer som leder till en bestående integration (Diaz, 1993; Popoola, 2002). Det är viktigt 

att ha kännedom om samtliga dimensioner för att få en helhetsbild av Diaz förklaringsmodell om 

integrationsprocessen, däremot har vi i studien fokus på dimensionerna i den primära fasen samt 

dimensionen om den personliga integrationen.  
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 Det insamlade datamaterialet visar på att den kommunikativa, sociala, ekonomiska och 

personliga dimensionen har haft störst inverkan på intervjupersonernas förutsättningar till 

integrering genom idrotten. De utvalda teorierna är empiristyrda vilket innebär att det 

insamlande datamaterialet legat till grund för de teoretiska utgångspunkterna (Jfr. Fejes & 

Thornberg, 2015). Utifrån intersektionalism och integrationsteorin kan vi därmed förklara de 

fenomen som framkommer i empirin.   

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det två teoretiska utgångspunkter som kommer ligga till grund för vår 

studie. De är avsedda att ge olika perspektiv på intervjupersonernas berättelser. Det 

intersektionella perspektivet visar på hur maktstrukturer skapas genom kategoriseringar i 

samhället och det Diaz förklaringsmodell beskriver dimensioner i intervjupersonernas 

integreringsprocess. Tillsammans är de avsedda att förklara hur maktstrukturer begränsar 

idrotten från att vara en del av integrationsprocessen men även hur deltagandet i en 

basketförening kan motverka olika diskrimineringsgrunder och stödja individen i att bli en del av 

det svenska samhällslivet.  

Metod 
I detta avsnitt redogör vi för: metodval, fallstudier tillvägagångssätt, urval och intervjustudier. 

Avsnittet avslutas sedan med en diskussion kring forskningsetik, tillförlitlighet trovärdighet 

generaliseringsanspråk och en metoddiskussion.  

Vi har använt oss av en kvalitativ ansats för att genomföra studien. Detta gör vi genom en 

fallstudie med intervjuer. En kvalitativ metod strävar efter att beskriva ett fenomen eller ett 

sammanhang i en miljö utifrån studieobjektets perspektiv. Med en kvalitativ metod så har man 

till skillnad från en kvantitativ metod möjlighet att få djupgående svar på frågor och förstå 

orsaker, konsekvenser och verkan. En kvalitativ metod ger möjlighet till en helhetsbeskrivning 

vilket kan vara svårare att få fram genom en kvantitativ undersökning (Trost, 2010). 

I valet av forskningsstrategi ansåg vi att en fallstudie var den bäst lämpade metoden för 

att uppnå studiens syfte. Detta för att metoden ger oss möjlighet att studera miljön på ett närmare 

håll, redogöra för vissa aspekter i en situation och få mer ingående svar inom specifikt fall. Med 

en fallstudie har vi även möjlighet att få en förklaring till varför vissa händelser inträffar. En 
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kvantitativ ansats skulle inte kunna ge studien de djupgående svar som behövs för att kunna 

uppfylla studiens syfte (Jfr.Yin, 2007). 

Fallstudie 

Fallstudier är forskningsstrategi som används inom olika områden inom samhällsforskning och 

även inom socialt arbete. Fallstudie är till väldigt stor nytta när man vill öka kunskapen kring 

individuella, gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska företeelser (Yin, 2007). I vårt 

fall så vill se till hur idrott påverkar integrationen av människor i samhället. Vi anser att en 

fallstudie är en relevant metod då vi ser till individens integration genom gruppmässig process 

(lagidrott) som sker inom en organisation (basketföreningen). Integration påverkar även sociala 

företeelser och i vårt fall så påverkas även integrationen av politiska beslut då avsatt skattemedel 

används för att finansiera olika projekt (Jfr.Yin, 2007). Vid användning av fallstudier fördjupar 

man sig i ett eller ett fåtal fall. Det går även använda sig av olika typer av datainsamlingsmetoder 

inom fallstudier som exempelvis intervjuer eller observationer (Yin, 2007). 

Gerring (2007) redogör i sin bok Case Study Research: Principles and Practices för 

tillvägagångssättet vid användning av fallstudier då man studerar ett enstaka fall. Gerring menar 

att det går att genomföra en fallstudie på endast ett fall genom att fallet jämförs med tidigare 

forskning eller genom att man följer ett fall och jämför olika fall över tid, exempelvis om det 

finns någon skillnad från den första tiden då man studerar fallet till sista tiden man studerar det 

(Gerring, 2007). Vi har i vår studie endast begränsat oss till ett fall och kommer då att jämföra 

det med tidigare forskning. 

Tillvägagångssätt 

Arbetet med denna studie initierades våren 2018 med diskussioner mellan uppsatsförfattarna 

kring olika ämnen som skulle vara intressanta att belysa. När vi beslutat om uppsatsämne samt 

metod påbörjades arbetet med att identifiera en förening som uppfyllde de kriterier som satts 

upp. För att hitta en förening som uppfyllde de kriterier vi hade så började vi med att gå igenom 

vårt eget kontaktnät för att se om vi hade kontakt med någon förening som uppfyllde dessa krav. 

Vi hade ingen personlig kontakt med en förening som uppfyllde de kraven vi ställt men vi hittade 

via vårt kontaktnät en person som kunde introducera oss till en förening som uppfyllde kraven. 

Via den personen fick vi kontakt med en förening och föreningen förmedlade kontaktuppgifter 

till möjliga intervjupersoner. Vi tog sedan kontakt med dessa personer per telefon. Vi fick 
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kontakt med tre tjejer och tre killar som var villiga att delta i studien.  

 

Intervjustudie 

Parallellt med sökandet efter en lämplig basketförening påbörjades arbetet med att utforma en 

intervjuguide. Frågorna som ställs under en intervju bör vara öppna frågor och icke-ledande. 

Frågorna bör även vara formulerade så att intervjupersonerna förstår (Merriam, 1994). Detta var 

något vi beaktade i arbetet att utforma intervjuguiden. I bearbetningen av frågor till 

intervjuguiden så hade vi i åtanke att ha en spridning på frågorna för att fånga olika aspekter 

kring hur utövandet av basket i en förening kan underlätta integrationen. Vi utgick mycket från 

den tidigare forskning när vi utformade frågor till intervjuguiden. Detta skedde exempelvis 

genom tidigare forskning tog upp faktorer som språkets betydelse och vilka som idrottar. I 

studien ställde vi då frågor kring vilken påverkan basketen har haft i inlärning av språket och 

vilka hinder det finns för att utöva idrott. 

Innan det påbörjade arbetet med att intervjua så läste vi på kring vilka faktorer som är 

viktiga att ta hänsyn till vid utformning av en intervju. Vi kommer börja med att beskriva dessa 

faktorer för att sedan gå in på hur vi praktiskt genomförde det. Gällande strukturen på intervjun 

så genomfördes semi-strukturerade intervjuer. Denna form av intervju är lämplig när 

intervjupersonernas erfarenheter är i fokus och vidare är man inte bunden till att ställa frågor 

strikt efter ett formulär utan man är fri att i större utsträckning ställa följdfrågor eller be 

personerna utveckla sina resonemang som kan vara särskilt intressanta för studien (Fejes & 

Thornberg, 2015). Under våra intervjuer var frågorna i intervjuguiden utgångspunkten men vi 

ställde även följdfrågor och bad intervjupersonerna att utveckla vissa resonemang.  

Under intervjuerna var det endast en författare närvarande vilket kan ha påverkat 

tolkningen av resultatet. Trost skriver att svaren kan påverkas beroende på om intervjuaren och 

intervjupersonen har samma kön eller olika kön. Han beskriver även hur den intervjuade kan 

känna sig i underläge vid intervjusituationen när det finns två intervjuare och en som blir 

intervjuad (Trost, 2010). Utifrån denna information och faktumet att det var svårt att koordinera 

en tid som passade båda uppsatsförfattarna och intervjupersonerna gjordes valet att endast ha en 

intervjuare närvarande. 

När det kommer till upplägg av intervjun är det viktigt att ta hänsyn till intervjupersonens 

tidsschema och tillgänglighet. Det är även viktigt att komma förberedd till intervjun och att ha 
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med sig alla tänkbara resurser som är nödvändiga. Det kan vid inspelning av intervjun handla om 

att ha rätt utrustning tillgänglig. Vidare bör man ta hänsyn till faktorer som att intervjupersonerna 

ska känna sig trygga och bekväma i intervju miljön (Yin, 2007). Vi kontaktade 

intervjupersonerna personligen och lät de bestämma tid och plats för intervjun då vi ville ta 

hänsyn till deras tidsschema. Vi hade även egna förslag på plats och tid om det skulle vara svårt 

för intervjupersonerna att ordna med det. Fyra intervjuer genomfördes i en avskild del av en 

baskethall efter att deltagarna haft träning och två av intervjuerna genomfördes på ett café. Alla 

intervjuer spelades in och transkriberades. Intervjuerna tog mellan 25–40 minuter. 

Transkriberingen användes sedan i resultat och analysavsnittet i studien. Transkriberingen av 

intervjun är ordagrann men viss information har raderats eller anonymiserat för att inte avslöja 

identiteten på våra intervjudeltagare eller föreningen. Hummande ord och talspråk har ändrats 

när vi ger direkta citat då det kan uppfattas som negativt i skrift. 

 

Urval 

Under urval diskuteras olika kriterier som varit viktiga vid val av föreningen och 

intervjupersoner. En kort beskrivning ges även av föreningen och intervjupersonerna. 

 

Val av förening och intervjupersoner 

I valet av förening hade vi ett fåtal kriterier och det viktigaste kriteriet var att föreningen hade 

medlemmar med bakgrund i annat land förutom Sverige och andra nordiska länder. Sedan var 

det även viktigt att föreningen skulle vara verksam i Stockholmsområdet för att det praktiskt sätt 

skulle vara möjligt för oss att genomföra studien. Ett annat kriterium var att föreningen bedriver 

basket som lagidrott. När det kommer till kriterier för intervjupersonerna så ville vi ha en jämn 

fördelning mellan könen, därför intervjuade vi tre tjejer och tre killar. Personerna skulle förutom 

att vara födda i ett annat land än de nordiska länderna också ha bott i Sverige i minst fem år. Att 

de bott i Sverige i minst fem år ansåg vi vara viktigt för att det ska ha hunnit reflektera över sin 

integration och vilka faktorer som de bedömt vara viktiga för att kunna etablera sig i samhället. 

Av etiska skäl valde vi att endast intervjua personer över 18 år. 

Vi har även diskuterat kring huruvida fler intervjuer eller intervjuer med ledare skulle 

kunna ge studien ett extra lyft men vi bestämde oss att göra en avgränsning och stanna vid endast 

sex intervjupersoner. Samma sak gällde i valet att inte ta med all insamlat datamaterial, det måste 
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göras en begränsning. Vi förstår att det då går att förvränga materialet men vi har i denna studie 

valt ut de svar som är frekvent återkommande och svar som vi upplever vara till nytta för vår 

studie. Detta har gjorts med varsamhet i försök att så lite som möjligt påverka studiens resultat i 

någon riktigt.  

 

Beskrivning av föreningen 

Vi har valt en fördjupa oss i en basketförening som har sitt säte i en förort till Stockholm. 

Föreningen har verksamhet för både unga och vuxna. Föreningen har ett flertal utövare med ett 

annat födelseland än de nordiska länderna. Föreningen bedriver inte endast basket utan även 

andra sporter men vi har i denna studie endast valt att begränsa oss till utövare som spelar basket. 

 

Födelseland på intervjupersonerna 

Vi har valt att avlägsna personer som är födda i ett annat nordiskt land då det finns tydliga 

likheter mellan de länderna när det gäller språk, kultur, historia och normer (NE, 2018). Det 

finns även likheter i hur föreningslivet ser i de nordiska länderna i hur organisationerna är 

uppbyggda, varifrån man får ekonomiskt stöd, hur organisationer. En ytterligare likhet är termen 

“den nordiska modellen” som ofta används för att beskriva hur idrotten bedrivs som en 

självständig folkrörelse inom de nordiska länderna (Riksidrottsförbundet, 2010). Vi ser det som 

en fördel av vi har intervjupersoner med bakgrund i olika länder och kontinenter då vi då får 

möjlighet att få fram flera olika perspektiv. 

 

Kort beskrivning av personerna som intervjuats 

 Den första intervjupersonen är en 18 årig kvinna som bott i Sverige i 10 år och föddes i 

Eritrea. I denna studie kallar vi henne för Sara. 

 Den andra intervjupersonen är en 27 årig man som bott i Sverige i 17 år och föddes i 

Bosnien. I denna studie kallar vi honom för Emir. 

 Den tredje intervjupersonen är en 24 årig man som bott i Sverige i 16 år och föddes i 

Irak. I denna studie kallar vi honom för Mohammed. 

 Den fjärde intervjupersonen är en 24 årig kvinna som bott i Sverige i 14 år och föddes i 

Sudan. I denna studie kallar vi henne för Fatima. 



20 
 

 Den femte intervjupersonen är en 23 årig man som bott i Sverige i 11 år och föddes i 

Eritrea. I denna studie kallar vi honom för Ali. 

 Den sjätte intervjupersonen är en 20 årig kvinna som bott i Sverige i 7 år och föddes i 

Grekland. I denna studie kallar vi henne för Anna. 

 

Analysmetod 

I denna studie har det insamlade materialet bestått av sex stycken intervjuer. Det datamaterial 

som samlats in har analyserats enligt grundad teori modellen. Modellen intresserar sig för sociala 

händelser samt interaktioner och är en metod som utgår från empiriskt insamlat material istället 

för teori (Fejes & Thornberg, 2015) Det finns olika strategier för hur man förhåller sig till olika 

teorier; sin egen förförståelse, när teorin ska komma in och när man ska analysera det insamlade 

datamaterialet. En del forskningsansatser är empiristyrda och andra teoristyrda. Grundad teori 

som är en mer empiristyrd teori syftar till att man bör bortse från sina förförståelser och 

analysera det insamlade materialet öppet och fördomsfritt. Det sker en identifiering av olika 

mönster för att sedan utveckla olika teman utifrån det insamlade materialet. Därefter appliceras 

teorier för att analysera resultatet (Fejes & Thornberg, 2015). Då vår studie till stor del är 

empiristyrd så appliceras teorin efter att olika mönster och kategorier har identifierats. Teorierna 

vi använder oss av är valda med anledning av deras förmåga förklara och ge en förståelse till det 

insamlade materialet. I arbetet med intervjuguiden så gjordes det olika teman, dessa teman har vi 

bortsett ifrån när vi analyserat och kodat materialet då vi inte vill att vårt material ska vara 

influerat från våra förutfattade meningar vi haft innan intervjuerna. 

När intervjuerna transkriberats så startade processen med att koda och kategorisera 

materialet. Vi började med att granska allt insamlat material för att få en helhetsbild av det 

material som vi skulle arbeta med. Efteråt påbörjades kodningen av materialet och de 

transkriberade intervjuerna bröts ner och varje rad i det transkriberade materialet fick en kod (Jfr. 

Fejes & Thornberg, 2015). Ett exempel på en kod är som är “basket ger arbetsmöjligheter”.  Vi 

gick vidare genom att söka efter mönster i det insamlade materialet. Utifrån de koder som 

fastställs från transkriberingen gjordes en selektiv kodning där vi valt ut de koder som mest 

frekvent upprepas och koder som påminner om varandra och utifrån de formades teman. Ett tema 

är en beskrivning som fångar upp och sammankopplar olika data (Jfr Fejes & Thornberg, 2015). 
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Koden “basket ger arbetsmöjligheter” sattes exempelvis ihop med “interagerar med människor 

från olika delar i samhället” och bildade temat “ett större kontaktnät skapar nya förutsättningar”. 

De andra teman är “idrott som redskap för språkutveckling”, “tävlingsfokus - ett hinder för 

integration?, ”gemenskap som inkluderande faktor”, “ett socialt nätverk skapar förutsättningar 

för integration” “basket - en sport för invandrartjejer” och “ekonomiska fördelar med basket”. 

När man genomför en selektiv kodning avgränsas analysen av datamaterialet endast koder som 

är kopplade till teman. Har koderna inte någon koppling till de valda temana så läggs de åt sidan 

och används inte (Fejes & Thornberg, 2015). I resultatavsnittet analyseras datamaterialet med 

stöd i de teoretiska utgångspunkterna för att tolka intervjupersonernas svar och på så sätt ge 

förklaring på de olika företeelser som framkommer i berättelserna. Vidare genomförs analysen 

genom att kontrastera intervjuerna med tidigare forskning för att delvis stärka trovärdigheten i 

studien men även för att bidra med perspektiv till vårt resultat.  

Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram forskningsetiska principer där de beskriver god 

forskningssed. De beskriver olika principer och etiska överväganden att reflektera över vid 

genomförandet av en studie. Dessa olika kriterier och överväganden är viktiga att beakta genom 

hela forskningsprocessen och efter att studien är färdig. Vi kommer skriva om de etiska 

överväganden som enligt Vetenskapsrådet behöver beaktas för att därefter beskriva hur vi arbetat 

för att uppfylla dessa forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 2017).  

Vetenskapsrådet betonar vikten i att informera studiedeltagarna om syftet med studien. 

De ska även informeras om deras roll i studien och de villkor som gäller för deras deltagande. 

Information om att deltagandet är frivilligt och rätten att avbryta sin medverkan ska även förses 

till deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). I vår studie har vi muntligen beskrivit syftet med studien 

till deltagarna vid första kontakten. De har sedan även fått den informationen skriftligen innan 

påbörjad intervju. De har även fått muntlig information precis innan intervjun om att deras roll i 

studien, om att deras deltagande är frivillig och att de kan avbryta intervjun när de vill. 

Vetenskapsrådet anser att det krävs samtycke från deltagaren om denne har en aktiv roll i 

studien. Samtycke krävs även från föräldrar om man intervjuar barn under 15 år. I 

samtyckeskravet ingår även att deltagaren ska ha möjlighet till att bestämma om hur länge och på 

vilka villkor som de ska delta. De ska även i sitt beslut att medverka eller vid val att avbryta sitt 
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deltagande inte vara utsatta för otillbörlig påtryckning eller påverkan (Vetenskapsrådet, 2017). I 

vårt fall har vi vid bokning intervjun frågat om samtycke men även efter intervjun frågat om 

samtycke till att använda intervjumaterialet. Vi har inte intervjuat personer under 18 år och 

därför inte behövt ta hänsyn till samtycke från föräldrar. Vi har även varit tydliga med upplägget 

av intervjun och om de har några andra önskemål gällande upplägg. Det har inte skett några 

försökt påverka människor i sitt val att delta. 

Vetenskapsrådet har även kriterier gällande konfidentialitet. Det innebär att ingående 

information om deltagare i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 

ska förvaras på ett sätt som omöjliggör för obehöriga att ta del av uppgifterna. Uppgifterna bör 

inte spridas på sådant sätt att det går att spåra tillbaka till deltagarna i studien (Vetenskapsrådet, 

2017). I vår studie har vi anonymiserat deltagarna och även föreningen för att uppfylla 

konfidentialitetskravet. Vi har förvarat personuppgifter på ett Google dokument som endast 

författarna till studien haft tillgång till och vi har sedan raderat uppgifter kontinuerligt när vi inte 

behövt dem. 

Vetenskapsrådet punkterar även vikten av att den insamlade informationen endast får 

användas till forskningsändamål och inte till något annat syfte eller att informationen sprids eller 

lånas ut för kommersiellt eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2017). I vår studie 

uppfyller vi detta syfte genom att inte sprida vidare insamlat material till någon annan part.  

Av etiskt hänsynstagande frågade vi varje deltagare innan påbörjad intervju om tillåtelse 

till att spela in intervjun och vi informerade även de om hur vi skulle lagra den och att vi direkt 

efter transkribering skulle radera filen (Jfr.Trost, 2010). 

 Yin tar upp olika fördelar och nackdelar med att anonymisera deltagare och 

organisationer i en fallstudie. Fördelar med att inte anonymisera förening eller deltagare är att det 

är enklare att granska och kontrollera olika citat. Nackdelar med att inte anonymisera nämner 

Yin att rapporten kan påverka organisationen eller deltagarna negativt. Han nämner att även det 

är möjligt att anonymisera deltagarna men tillåta att organisationens namn är identifierbart (Yin, 

2007). Vi upplevde att det var svårt att få deltagarna att delta i studien utan att vara anonyma 

vilket vi upplever som förståeligt då integration är ett ämne som rör upp många känslor och 

något många har olika åsikter kring. Vi valde därför att anonymisera våra deltagare. Vi har även 

valt att anonymisera föreningen för att vi vill försäkra att våra intervjupersoners anonymitet inte 

röjs. Föreningen har på sin hemsida en lista på alla deras spelare och om vi skulle publicera 
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namnet på föreningen så finns risken att man genom listan på hemsidan kan ta reda på 

intervjupersonernas identitet. Vi förstår att det skulle vara av större intresse om föreningsnamnet 

fanns med men för oss väger det etiska tyngre. 

Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliseringsanspråk  

Enligt Trost innebär tillförlitlighet att studien inte ska ha några inslag av slumpmässigt inflytande 

(Trost, 2010). Trost anvisningar har använts för att uppnå tillförlitlighet och han menar på att det 

är viktigt med tydlig struktur vid intervjuer. I studien har vi haft en tydlig struktur i 

genomförandet av intervjuerna då vi med stöd av intervjuguiden säkerställt att frågorna ställts i 

samma ordning och att alla personer får svara på en grund av samma frågor. Det är samma 

person som genomfört intervjuerna och frågorna har därmed ställts på liknande sätt till de olika 

intervjudeltagarna. Det finns skillnader i följdfrågor men detta behövs för att kunna ge utrymme 

för andra tänkbara förklaringar och för att få fram unika svar från olika intervjudeltagare 

(Jfr.Trost, 2010). 

Trovärdighet är en måttstock på studiens giltighet, avsedd att avgöra om en viss fråga 

mäter eller beskriver det författaren har för avsikt att mäta. Trost menar på att trovärdighet är 

svår att påvisa inom kvalitativ forskning men genom att vara transparent, öppen och tydlig så kan 

det visa på forskningsresultatens trovärdighet. För att uppnå trovärdighet behöver transparensen 

och trovärdigheten genomsyra hela forskningsprocessen från start till slut (Trost, 2010). I vårt 

fall så gör vi det genom att vi på ett transparent och öppet sätt beskriva tillvägagångssättet för vår 

studie, vilka kriterier vi har haft vid urval och hur material har samlats in och analyserat och hur 

slutsatser har dragits.  

Fallstudie som metod har nackdelar och i huvudsak handlar det om huruvida det går att 

generalisera resultatet och trovärdigheten av resultatet. Yin talar om att det finns två olika typer 

av generalisering, statistiskt generalisering och analytisk generalisering. Statistisk generalisering 

handlar om att man generaliserar svaret till populationen och urvalet ska då ha varit 

slumpmässigt. Yin förklarar att det i en fallstudie är svårt att få resultat som man kan 

generalisera till hela populationen då resultatet är väldigt ingående. I studier som avser att 

undersöka en större mängd deltagare som exempelvis en surveyundersökning så hade det varit 

aktuellt med en statistisk generalisering (Yin, 2007). Analytisk generalisering handlar om att 

man utifrån fallstudiens resultat formulerar teoretiska hypoteser som man sedan utvecklar och 
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generaliserar genom olika teorier (Yin, 2007).  I vårt fall är det inte möjligt att genomföra en 

statistisk generalisering då vi inte har tillräckligt med underlag för att kunna generalisera till 

populationen och urvalet har inte varit slumpmässigt. Vi har däremot möjligheten göra en 

analytisk generalisering och utifrån resultatet formulera teoretiska hypoteser som sedan kan 

utveckla teorier (Jfr.Yin, 2007).  Vi ser det inte heller som problematiskt att det inte går att 

genomföra en statistisk generalisering då detta inte är syftet med vår undersökning utan vi är 

snarare ute efter att få mer djupgående svar från våra intervjupersoner.  

Reliabilitet är ytterligare ett centralt begrepp som innebär att en annan person ska kunna 

genomföra studien med samma tillvägagångssätt och komma fram till samma resultat (Yin, 

2007). För att säkerställa reliabilitet i studien finns en tydlighet och transparens 

med genomförandet av de olika avsnitten i uppsatsen. Vi har inte bara varit tydliga med att 

dokumentera på vilket sätt datainsamlingen gått till men vi har även varit tydliga kring vilket 

resultat som vi använder och hur vi analyserar resultatet. Genom tydlighet och transparens i 

studien kan vi säkerställa reliabilitet och om någon annan skulle följa vårt tillvägagångssätt 

skulle de få fram samma resultat och slutsatser (Jfr.Yin, 2007). 

Resultat 

I avsnittet redovisas resultatet och vår analys. Avsnittet är indelat i sex teman som vi utformat 

utifrån intervjuerna. Temana är: tävlingsfokus – ett hinder för integration?,  “ett större kontaktnät 

skapar nya förutsättningar”,  “idrott som redskap för språkutveckling”, ”gemenskap som 

inkluderande faktor”, “Ett socialt nätverk skapar förutsättningar för integration” “Basket - en 

sport för invandrartjejer” och “Ekonomiska fördelar med basket”.  

Tävlingsfokus - ett hinder för integration? 

Under temat “Tävlingsfokus – ett hinder för integration?” framför våra intervjupersoner sina 

tankar kring om hur strävan efter att vara bäst kan vara ett problem för deras integrationsprocess. 

I frågan om hur tävlingsfokus påverkar integrationen beskriver intervjupersonerna hur 

elitsatsningar är en exkluderande process som utesluter människor från deltagande. De lyfter 

fram tävlingsfokus och elitsatsning kan hämma integrationsprocessens då alla inte är välkomna 

men de berättar även att det finns alternativa lag utan elitsatsning där alla är välkomna att delta. 
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Intervjupersonerna framför även känslan att vara del av något större då de är med i en lagsport 

och de menar att det kan påverka integrationen negativt om de blir uteslutna från laget. 

 

När man kommer upp på en högre nivå och inte är tillräckligt bra så får man 

veta det och man är då inte välkommen att delta i just det laget. Men det finns 

alltid andra alternativ som man kan söka sig till. – Mohammed 

 

Krister Hertting och Inger Karlefors (2017) beskriver i sin forskningsartikel “Nyanländas 

integration kan vitalisera föreningslivet” hur tävlingsfokus inom idrott leder till en exkludering 

istället för en integrering. Artikel beskriver hur nyanlända inte får tillräckligt med utrymme när 

tävlingsfokus tar över och då blir det istället en krock med integrationen (Herttig & Karlefors, 

2017). Denna krock med integrationen framkommer i intervjuerna då intervjupersonerna uppger 

att elitsatsning är en exkluderingsprocess. Tomas Peterson (2004) tar även upp denna 

problematik i sin artikel “Arena för integration” där han menar att höga krav på att prestera 

inom idrotten försvårar för nyanlända att inkluderas i föreningar (Peterson, 2004). Citatet ovan 

visar på hur uppenbar den svenska tävlingsinriktade idrotten blir då man exkluderas om man inte 

är “tillräckligt bra”. Det visar på den press som finns att prestera för att känna sig tillräcklig och 

bli inkluderad. Intervjupersonerna har framfört att de blev involverade i organiserad lagidrott 

senare än deras jämnåriga lagkamrater som föddes i Sverige.  

Herrting och Karlefors beskriver de nyanländas brist på organiserad föreningsidrott 

tillsammans med tävlingsfokus försvårar nyanländas deltagande i föreningslivet vilket bidrar till 

en misslyckad integration (Herttig & Karlefors, 2017). Att utrikes födda har lägre erfarenhet av 

organiserad föreningsidrott kan förstås utifrån teorin om klass som menar på att det finns en 

hierarki grundat vilka resurser individen har och detta bidrar även till vilka möjligheter individen 

har (Jfr.Mattson, 2010). Att tävlingsfokus inom idrotten exkluderar måste nödvändigtvis inte 

bara gälla utrikes födda. Däremot blir det tydligt med utgångspunkt i den tidigare forskningen 

och intervjupersonernas redogörelser att risken för invandrare att uteslutas från den svenska 

idrottsrörelsen ökar då utrikes födda ofta saknar erfarenhet av organiserad idrott från yngre ålder. 

Sociologen José Alberto Diaz beskriver personlig integration som en komponent i 

integrationsprocessen och där belyser han vikten av att vara en del av det sociala livet (Popoola, 

2002). Tävlingsfokus och elitsatsning är en exkluderande process där individen utesluts från ett 
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lag då denne inte är “tillräckligt bra”. Samtidigt försvinner en del av individens sociala liv. Då 

utrikes födda inte har lika stor erfarenhet av organiserad föreningsidrott så ökar möjligheten att 

de utesluts från föreningar med tävlingsfokus och detta menar vi påverkan på integrationen är 

negativ. 

Idrott som redskap för språkutveckling  

“Idrott som redskap för språkutveckling” är ett tema där respondenterna beskriver hur deras 

språkkunskaper påverkats av att spela basket i föreningen. Alla våra intervjupersoner framför att 

de redan hade hunnit lära sig grunderna i det svenska språket och kunde göra sig förstådda innan 

de började utöva basket i ett lag. De tror även att basketen skulle kunna vara till hjälp för de i 

inlärning av det svenska språket om de börjat med basket tidigare. De menar även på att basketen 

har hjälpt dem utveckla sina språkkunskaper till en viss grad. De intervjuade menar på att idrott 

är ett “universellt språk” där alla kan vara med oavsett språkkunskaper vilket gjort att samtliga 

intervjupersoner känt sig inkluderade. Fyra av intervjupersoner tar även upp att de haft 

lagkamrater som inte kunnat någon svenska när de börjat spela i basketföreningen och att de då 

på ett kreativt sätt fick lösa kommunikationen exempelvis genom kroppsspråk. Många termer 

inom basket är universella men kroppsspråket är betydande i att skapa en inkluderande miljö. De 

förklarar att man nödvändigtvis inte behöver kunna svenska för att vara med och att det handlar 

väldigt mycket om att “se och lära” inom lagsport. Användandet av olika tecken under träningar 

är mycket vanligt. Basketens inkluderande miljö har skapat tillfällen för intervjupersonerna att 

vara med och samtidigt förbättra sina kunskaper i svenska. 

  

Jag pratade ju redan svenska då jag pratade det i skolan redan men jag upplevde 

ändå att mitt språk utvecklades. Inte så jättemycket då jag kunde en del då jag 

började på basket men jag tror det skulle vara till stor hjälp om jag började på 

basket direkt när jag kom till Sverige för att man interagerar med människor och 

då lär man sig för att kunna kommunicera med människor. För det som blev för 

mig var att jag ofta bara var hemma och då pratade jag bara tigrinja och då tar 

det längre tid att prata svenska. – Fatima 
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I “Idrott som integrationsarena? – Agens, inkludering och interkulturella möten i barn- och 

ungdomsidrott” skriver av Flensner m. fl. (2017) hur lagidrotten har haft en positiv inverkan på 

inlärningen av det svenska språket för nyanlända (Flensner m. fl., 2017). Språket är en avgörande 

faktor i att etablera kontakter då invandrare förväntas kunna tala majoritetsspråket i det offentliga 

rummet Att tala modersmålet är accepterat i det privata (Popoola, 2002), Fatima berättar att hon 

endast pratar tigrinja hemma men att hon i skolan lärt sig svenska och att basketen varit ett 

ytterligare redskap för sin språkutveckling. Basketen, bortsett från skolan, har i Fatimas fall varit 

ännu ett offentligt rum där hon utvecklat sin svenska. Att basket bidragit till språkutvecklingen är 

inget unikt bland våra intervjupersoner men de påpekar även att basketen hade varit ett bättre 

stöd i en tidigare fas då de inte behärskade språket.   

Enligt Diaz integrationsteori är den kommunikativa integrationen grundläggande i 

integrationsprocessen. Språket är en viktig aspekt för individen att etablera sig inom 

dimensionerna i den sekundära fasen som medför en bestående integration (Diaz 1993; Popoola, 

2002). Språket är ett redskap för att klara sig i det offentliga rummet där man i detta fall 

förväntas tala svenska för att etablera kontakter, arbeta och bli delaktig i samhällslivet. 

Intervjuerna visar på att deltagandet i en basketförening bidragit till en stärkt integration genom 

att våra intervjupersoner utvecklat sina språkkunskaper men att de även lett till en delaktighet. 

Språket skapar möjligheter i att ta del av information som bidrar till den fortsatta utvecklingen i 

att integreras exempelvis genom att intervjupersonerna fått arbetstillfällen. 

Samtidigt visas ett mönster i intervjuerna där samtliga intervjupersoner redan hunnit 

bekanta sig med det svenska språket innan de gått med i basketföreningen. Hur kommer det sig 

att de inte blivit medlemmar i basketföreningen i en tidigare fas i integrationsprocessen? Hertting 

och Karlefors skriver i sin studie att många ungdomar, födda utanför Sverige, har uttryckt en 

vilja att utöva sport i en idrottsförening men att det funnits språkliga hinder som gjort att de 

avstått från att kontakta idrottsföreningar (Hertting & Karlefors, 2012). Det kan vara en 

förklaring till att våra intervjupersoner inte börjat utövat basket i en förening förrän de behärskat 

språket någorlunda bra.  

Att samtliga intervjupersoner berättar att de hunnit lära sig grunderna i det svenska 

språket kan förstås genom teorin om intersektionalitet som redovisar för att ju mer individen 

avviker från normen så tillkommer fler begränsningar (Mattson, 2010). Etnicitet är en aspekt i 

intersektionalism som omfattar kultur och därav språk. Normen är i detta fall att vara etniskt 
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svensk och att prata svenska. Om individen faller utanför ramen för normen så kan det leda till 

uteslutning och diskriminering. I intervjupersonernas fall blir det tydligt hur de förväntas anpassa 

sig till majoritetssamhället då de måste lära sig språket för att kontakta idrottsföreningen och det 

skapar hinder för utrikes födda personer att integreras via idrotten. 

Integration innebär att samhället ska stödja individen i processen att bli en del av 

majoritetssamhället (Diaz, 1993). Om idrottsföreningar gör sig tillgängliga där personer med 

andra etniciteter inkluderas så kan det skapa ytterligare möjligheter för idrottsrörelsen att 

effektivisera integrationsarbetet.   

Sammanfattningsvis visar resultatet i detta avsnitt på att det kan finnas svårigheter i att 

kontakta idrottsföreningar innan de lärt sig språket och detta kan skapa begränsningar för 

individen att integreras. När de väl lyckats bli en del av laget så har basketen goda 

förutsättningar att vara ett redskap i språkutvecklingen. Det är en inkluderande miljö där en 

person med annan etnicitet och språk kan kommunicera via kroppsspråk samt att det sker en 

kommunikation med andra i det offentliga rummet där det förväntas prata svenska.  -  

Gemenskap som inkluderande faktor  

“Gemenskap som inkluderande faktor” är temat där intervjupersonerna lyfter fram hur 

gemenskapen påverkar dem i sin träning. Alla våra intervjupersoner framför att de upplever en 

stor skillnad när de idrottar själva jämfört med när de idrottar tillsammans med andra. Skillnaden 

som framkommer i samtliga intervjuer är saknaden av gemenskap när de idrottar själva. De 

nämner bland annat att gemenskapen kan vara en motivation för att träna men även att 

gemenskapen ger lugn, trygghet och att man kommer bort från stress och oro när man idrottar i 

lag. Gemenskapen i lagidrott har även bidragit till att intervjupersonerna behövt kommunicera 

med lagkamrater och bli en del av ett sammanhang.   

 

Jag gillar att vara på basketplanen vare sig jag är med mina kompisar eller om 

jag är själv och det är klart det är en skillnad om man är själv eller med 

lagkamrater. Med lagkamrater så känner men som en del av en gemenskap och 

det kan även vara så att gemenskapen pushar en att komma till träningen även 

dagar då det är jobbigt. – Anna 
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 Basket som en mångkulturell sport så känner man att man har en plats, att man 

har en grupp där man hör hemma i. Detta har för mig gett mig ett lugn, för man 

träffas ju inte på basketplanen utan man träffas även i andra sammanhang. Detta 

gör att man tryggare och inte har den ständiga stressen och oron. – Fatima 

 

I studien av Flensner m. fl. (2017) framgår det att lagidrott gett barn och ungdomar, födda 

utanför Sverige, ett meningsfullt sammanhang där de känner gemenskap och stolthet och detta är 

något som är återkommande i intervjuerna. Det kan vara ett sätt att skapa en gemenskap med 

människor med olika etniciteter, religioner eller språk som kan vara bidragande faktor till 

integrationen (Flensner m. fl., 2017). Att bli en del av en gemenskap med människor från olika 

bakgrunder är ett sätt att skapa förståelse för olika kulturer, normer och värderingar speciellt då 

basketen enligt intervjupersonerna är en “mångkulturell sport”.  Personer från socialt skilda 

sammanhang förenas kring ett gemensamt intresse och dessa meningsfulla möten kan kopplas till 

Diaz integrationsteori.   

I teorin om integrationsprocessen finns dimensionen om den personliga integrationen, 

som belyser individens upplevelser och erfarenheter. Dimensionen syftar till att förklara den 

utrikes föddas uppfattning om huruvida denne är en del av samhället med utgångspunkt i det 

sociala livet, arbete och boende (Diaz, 1993; Popoola, 2002). Utifrån intervjuerna blir det tydligt 

att gemenskapen i basketlaget leder till en känsla av att bli en del av samhället genom det sociala 

livet. Lagkamraterna träffas inte bara under basketträningarna men också på sin fritid vilket kan 

förstärka upplevelsen av att komma in i samhället och via den nya gemenskapen lära sig svenska 

normer och värderingar. Att vara med i en basketförening har därmed bidragit med en stärkt 

personlig integration via det sociala livet som skapats i en gemenskap som går att finna i 

föreningen.   

Ett socialt nätverk skapar förutsättningar för integration 

I temat “ett socialt nätverk skapar förutsättningar för integration” beskrivs hur utövandet av 

basket i föreningen påverkat individens nätverk och vilken nytta de har för individen.  Alla våra 

intervjupersoner svarar att de genom basketen fått kontakt med människor från olika delar av 

samhället. De beskriver hur basketen är anledningen till att de interagerar med människor från 

olika delar av staden men även i hela landet och hur dessa relationer ger en förståelse för hur 
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samhället ser ut. De upplever även att de känner sig som en del av samhället då de genom 

idrotten får se olika delar av landet. Intervjupersonerna lyfter även fram hur basketen gett de 

olika typer av jobberbjudanden. Det har varit anställningar kopplade till basketen som 

exempelvis ledare och kansliarbete men de har även fått andra typer av jobb via sitt 

kontaktnätverk från basketen. De har via basketföreningen kunnat växa genom att de i yngre 

åldrar börjat med enklare uppdrag där de inte behövt ta så stort ansvar till att de fått ta mer 

förtroende från föreningen och således även fått ta mer ansvar för större arrangemang. Den 

erfarenhet de fått har varit viktig i arbetslivet vad gäller att ta ansvar, att vara punktlig, att vara 

noggrann, att våga fråga och att lära sig från sina misstag.  De lyfter även upp mångfalden som 

råder inom basketen som möjliggör kontakt och relation till majoritetssamhället för utrikes 

födda. De lyfter fram att mångfalden finns inom föreningen som de är en del av och det 

möjliggör kontakt och relation till majoritetssamhället men även att mångfalden finns inom 

motståndarnas förening som man spelar matcher emot som även de möjliggör kontakter och 

relationer. 

  

Sen finns det ju ett större perspektiv där basketen för samman människor från 

olika delar av samhället. Du har allt från att du spelar med och mot spelare som 

kommer från olika delar av världen men även olika delar från staden. Du kan 

spela i ett välbärgat område ena dagen och dagen efter så spelar du i en förort 

med inte så mycket resurser. Så basketen knyter ihop staden kan man säga. Sen 

har man ju ett ännu större perspektiv där man åker på runt hela landet och 

spelar matcher och turneringar. Så man får verkligen lära känna hela landet. – 

Sara 

 

Basket är inte något jag jobbar med idag och inte något som jag har haft som 

huvudinkomst någon gång under mitt liv men under min tid som student så 

brukade jag ofta ta uppdrag som ledare på olika läger som klubben arrangerade 

för att tjäna lite extra pengar. Jag har alltid med de på mitt cv och brukar alltid 

uppge någon från föreningen som referens då de känner mig väldigt bra och vet 

hur jag fungerar. – Emir 
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Citaten ovan är exempel på hur intervjupersonerna knyter kontakter med människor från olika 

delar av staden men även runt om i landet. De visar även på hur kontakter via basketen öppnat 

för arbetstillfällen. I rapporten “Idrott som integrationsarena? – Agens, inkludering och 

interkulturella möten i barn- och ungdomsidrott” av Flensner m. fl. (2017) har de studerat ett 

socialt projekt som bedrivits av en idrottsförening i Trollhättan vars mål var introducera unga 

utrikes födda till föreningslivet i Sverige. Projektet arbetade mycket i integrerande syfte genom 

lärande av regler och värderingar. Författarna menar att projektet lett till många positiva 

förändringar men författarna är tveksamma till huruvida projektet bidragit till integrering med 

majoritetssamhället då kontaktskapandet endast var begränsat till de utrikes födda som bor i 

området (Flensner m. fl., 2017). Som intervjupersonerna berättar i citaten ovan så skapas 

däremot kontakter med majoritetssamhället genom att laget åker till andra platser. Genom att 

spela matcher i andra områden träffar intervjupersonerna människor från platser där den etniska 

och socioekonomiska bakgrunden kan variera. De får även en möjlighet att se andra delar av 

landet.  

José Alberto Diaz betonar vikten av att invandraren skapar kontakter med 

majoritetssamhället då den sociala resursen kan vara ett stöd i processen att integreras i det nya 

samhället. I integrationsteorin går mötet med nya människor att koppla till den sociala 

integrationen. Ett svensk socialt nätverk är lika med sociala resurser som kan vara till fördel i 

integrationsprocessen genom att individen exempelvis kan få kontakter till arbete (Diaz, 1993). 

Flera av de intervjuade berättar att de via kontakter från basketen fått anställning. Arbetet är 

många gånger inom basketen men måste nödvändigtvis inte vara förknippad till idrotten, det kan 

handla om en anställning på ett café eller ett vikariat.  

När det sociala nätverket växer så ökar det sociala kapitalet.  I Bourdieus klassteori 

innebär det sociala kapitalet att individen kan få tillgång till viktiga resurser såsom socialt stöd, 

information och kontakter. Genom att utnyttja resurserna via ett socialt kapital kan individen öka 

andra former av kapital (Bourdieu, 1999). Det blir tydligt hur kontaktskapandet som sker genom 

basketföreningen ökat förutsättningar till att bli delaktig i samhällslivet då intervjupersonerna 

träffar nya människor som lett till jobberbjudanden. Individen har därmed lyckats öka sitt sociala 

kapital men även det ekonomiska kapitalet. Att basketen öppnar möjligheter till att skaffa 

erfarenhet och arbete är av stor betydelse då det kan hända att de utesluts från arbetsmarknaden 

på grund av sin bakgrund. I SOU:s “Rapport av utredning om makt, integration och strukturell 
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diskriminering” (2005:41) redogörs det för det hur strukturell diskriminering formas då rasistiska 

ideologier uttrycks i elitdiskurser vilket har en negativ effekt för minoritetsgrupper såsom 

invandrare. Detta innebär att negativa attribut tillskrivs “de andra” vilket leder till diskriminering 

på exempelvis arbetsmarknaden (SOU, 2005:41). Ur ett intersektionellt perspektiv blir därmed 

etnicitetsaspekten ett hinder för invandraren att integreras (Mattson, 2010). Sammanfattningsvis 

har medlemskapet i basketföreningen förstärkt integrationen genom att skapa förutsättningar till 

att bredda det sociala nätverket och således det sociala kapitalet. Det har i sin tur lett till 

arbetstillfällen för de intervjuade och på så sätt främjat integrationsprocessen i ett samhälle som 

präglas av diskriminering för invandrare.   

Basket - en sport för invandrartjejer 

Under temat “Basket - en sport för invandrartjejer” beskrivs de rådande normer som begränsar 

våra kvinnliga intervjupersoner från att delta i någon form av idrott. Resultatet visar på att det 

finns skillnader gällande vilka normer som råder mellan könen och hur valet av sport kan styras 

beroende det kön man tillhör. De intervjupersoner som identifierar sig som män framförde aldrig 

att deras kön varit hinder för dem sitt val idrottsgren. Svaren från våra kvinnliga intervjupersoner 

visar på att de är begränsade i sitt val på grund av könsnormer som finns i vårt samhälle men 

även från normer som finns i det samhällen som de ursprungligen kom från. De lyfter även fram 

att basket är en sport som inte endast är en maskulin utan det är även “okej” att utöva för 

kvinnor. 

  

Jag ville egentligen spela fotboll tidigare men normerna i Eritrea ser annorlunda 

ut och där är normen att det är en killsport och det är med just de normerna 

mina föräldrar växte upp med. Så när jag kom med önskan om att börja på 

fotboll så sa de att vi inte rekommenderar det för dig för att det är för killar, kör 

någon annan sport istället. Jag förstod då att det skulle vara svårt med fotboll då 

de inte rekommenderade det för mig så tänkte jag okej jag kan väl prova på 

basket. – Sara 

 

En annan intervjuperson tog upp ett annat exempel där hon tror att rådande samhällsnormer hade 

hindrat henne att utöva en lagidrott som exempelvis ishockey på grund av hennes kön men även 



33 
 

hennes bakgrund. I artikeln “Handslagets speciella insatser med inriktning mot mångfald och 

integration - en kvalitativ utvärdering” av Suzanne Lundvall (2007) beskriver författaren hur 

kultur kan vara ett hinder för invandrarflickor i att bli aktiva inom idrott, detta på grund av de 

könsnormer där idrott tillskrivs som något manligt. Det framkommer dessutom att 

invandrarflickor är den minst aktiva gruppen i idrott medan invandrarpojkar deltar nästan lika 

mycket som svenskfödda pojkar (Lundvall, 2007). De kvinnliga intervjupersonerna bekräftar att 

det är könsnormer som varit en av anledningarna till att de valt att utöva basket då det anses vara 

en mer “feminin” sport i jämförelse med exempelvis fotboll. Det kan även vara en förklaring till 

varför basketen är relativt jämlik i könsfördelning i förhållande till andra idrottsgrenar. 

Ur ett intersektionellt perspektivet är kön en kategori som belyser hur könet har en 

inverkan på möjligheter och hinder för individen som skapas utifrån maktstrukturer. De normer 

som existerar samt vilka egenskaper som tillskrivs könet är avgörande för hur individen ska bete 

sig (Mattson, 2010). Det är väldigt tydligt i detta fall att informanten begränsas i sitt val av sport 

då det existerar vissa förväntningar på henne som kvinna. Hon kopplar även normerna till sin 

eritreanska kultur och menar på att det är anledningen till att hon istället valde basket. Det blir 

tydligt hur basket skiljer sig från många andra sporter genom att det är en sport som anses vara 

mer accepterat för kvinnor, speciellt invandrartjejer. Det stärker bilden om basket som en 

inkluderande sport. Basketföreningen har därmed öppnat dörrar för flickor och kvinnor att få ett 

socialt sammanhang via basketen som kan stödja de i integrationsprocessen.  

Ekonomiska fördelar med basket 

Temat “ekonomiska resurser inom basket” beskriver vilka ekonomiska tillgångar som krävs för 

att kunna bli medlem i en basketförening och hur de påverkar integrationen. Alla våra 

respondenter framför att resurser inte är något hinder vid val av basket som idrott. De menar att 

basket inte kräver dyr någon utrustning som kan behövas för att utöva andra typer av lagidrotter. 

Resurserna har däremot begränsat valen av idrottsgrenar då de flesta intervjupersoner varken vill 

eller kan utöva en sport som är resurskrävande. 

  

Ekonomi tror jag inte är en faktor då basket är en väldigt billig sport att utöva. 

Krävs egentligen bara ett par inomhusskor. – Ali 
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I “Handslagets speciella insatser med inriktning mot mångfald och integration - en kvalitativ 

utvärdering” skriven av Suzanne Lundvall (2007) beskrivs betydelsen av individens 

socioekonomiska bakgrund i huruvida individen deltar i någon organiserad idrott. Det som är 

centralt för de med låg socioekonomisk status är att tillgänglighet till aktiviteten finns i 

närområdet och att det inte är resurskrävande (Lundvall, 2007). Även Peterson (2004) förklarar 

att avsaknaden av resurser resulterar i uteslutning av ekonomiskt utsatta grupper som ofta är 

invandrare med mindre materiella förutsättningar. Detta tas även upp av våra intervjupersoner 

som menar att lägre kostnader inom basketen har skapat möjligheter för de att vara aktiva inom 

en idrott. Enligt forskningsprojektet Ung Livsstil är det basket som är den mest jämlika sporten 

sett ur ett socioekonomiskt perspektiv (Blomdahl, 2015). Ur ett intersektionellt perspektiv med 

fokus på klassaspekten blir det logiskt att basket är en jämlik sport. Detta då teorierna belyser 

vad för effekter olika maktstrukturer har på individen och hur resurser bidrar till möjligheter. 

Eftersom basket som är en sport som inte kräver mycket resurser så är det förståeligt att det är en 

jämlik idrott utifrån ett socioekonomiskt perspektiv då fler har möjlighet att delta när resurser 

inte är ett hinder (Jfr.Mattson, 2010). Det gör att de även har möjlighet att ta del av det sociala 

livet som Diaz menar är viktigt för den personliga integrationen (Jfr.Diaz, 1993). Enligt vår 

analys leder detta till att basket har goda möjligheter att integrera utrikes födda då det kan 

attrahera personer oavsett socioekonomisk bakgrund. 

Avslutning 
Slutsatser 

Basketföreningen som stöd i integrationsprocessen  

Studien visar att utövandet av basket i en förening varit ett redskap för språkutveckling då 

intervjupersonerna utvecklat sina språkkunskaper. Kroppsspråket har varit betydande i att 

inkludera personer som inte talar svenska då det används mycket gester istället för tala svenska 

under träningar. De intervjuade menar på att lagidrott har ett universellt språk där alla oavsett 

bakgrund kan delta. Temat kring språk går att knyta till temat om gemenskap. I kontakten med 

andra människor som är framträdande i lagidrott så kan intervjupersonerna utveckla sitt språk 

genom att lyssna men även prata med sina lagkamrater. Gemenskapen i lagidrotten blir med 

andra ord en central del i integrationen. Bortsett från språket så kan gemenskapen gynna 
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integrationen då individen hamnar i ett socialt sammanhang där denne känner sig inkluderad och 

delaktig i samhällslivet i interaktion med andra människor. 

    Utövandet av basket har lett till att intervjupersonerna kunnat utvidga sitt sociala nätverk i 

form av vänner men även kontakter som lett till arbetstillfällen. Att kunna bidra till samhället via 

ett arbete är en betydande del av integrationen. Ett arbete via kontakter från föreningen kan 

öppna dörrar då individen får möjlighet att skaffa erfarenhet och utvecklas. I intervjuerna 

framkommer det att nätverket expanderat, inte bara inom föreningen, men även utanför då de 

träffar människor med olika bakgrund när de spelar bortamatcher. Matcherna spelas i andra 

områden, både resursrika och resurssvaga vilket gör att de träffar människor med olika bakgrund 

och detta är något som främjar integrationen med majoritetsbefolkningen. Idrotten har 

möjliggjort för våra intervjupersoner att se olika delar av landet vilket i sin tur lett till att de 

upplever att de känner sig som en del av samhället. Att få tillgång till ett kontaktnätverk med 

svenskar, som inte nödvändigtvis måste vara etniska svenskar men som är väl etablerade i landet 

är en social resurs. 

  

Möjligheter och begränsningar för basketföreningen att verka som aktör i 

integrationsarbetet  

 Studien påvisar att basket har en unik position i att inkludera människor med olika bakgrunder, 

särskilt utrikes födda kvinnor då det enligt våra intervjupersoner anses vara en sport som är 

accepterad att utöva för kvinnor. Våra kvinnliga intervjupersoner beskriver i studien hur de 

begränsas i sitt val av idrottsutövande på grund av könsnormer. De kvinnliga intervjupersonerna 

fick tillåtelse att spela basket eftersom det enligt föräldrar ansågs vara mer socialt acceptabelt 

och inte lika manligt som exempelvis fotboll. Basket har då öppnat möjlighet att att verka som 

aktör i integrationsarbetet för utrikes födda tjejer som annars är begränsade i sina val att välja 

idrott att utöva. De har då möjlighet att ta del av de fördelar som föreningsidrotten bidrar med i 

integrationsprocessen.  

En annan orsak till att basketen ses som en attraktiv sport är på grund av dess 

lättillgänglighet och att det inte är resurskrävande. Som en av våra intervjupersoner nämner 

behövs endast ett inköp av ett par skor medan andra sporter kräver inköp av mer utrustning. Det 

blir därmed en sport som attraherar människor från ekonomiskt utsatta grupper. Då basketen inte 

kräver lika mycket resurser så ges möjligheten till fler människor att delta. Detta stärker basket 
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som en integrationsaktör då flera människor från olika socioekonomiska grupper har möjlighet 

att utöva basket. 

Under studiens gång har vi även sett hur begränsningar skapats i basketföreningens roll 

att vara en aktör i integrationsarbetet. Ett hinder i integrationsprocessen för idrottsföreningar är 

tävlingsfokus som gör många utesluts från idrotten. För individer med ett annat födelseland än 

Sverige blir det mer påtagligt då inte har erfarenhet av organiserad lagidrott. Detta gör att de 

hamnar efter i utvecklingen och löper därför större risk att uteslutas om tävlingsfokus är 

styrande. Det kan då beröva unga deras sociala liv och ha negativa konsekvenser för 

integrationen. Det skapas därmed begränsningar för idrottsföreningar att arbeta med 

integrationsfrågor.  

 

Avslutande diskussion 

Avslutningsvis kan vi utifrån vår fallstudie konstatera att utövandet av basket via föreningen har 

skapat gynnsammare förutsättningar till integration för intervjupersonerna. Denna slutsats drar vi 

utifrån intervjupersonernas redogörelser för hur de utvecklat sitt språk, skapat större socialt 

nätverk som möjliggjort olika typer av anställningar, blivit en del av en gemenskap och att de fått 

möjlighet att interagera med majoritetssamhället. Basketen är ett bra exempel när det kommer till 

jämlikhet. Människor med olika etniciteter, kön och ekonomisk bakgrund inkluderas (Blomdahl, 

2015).  En fråga som då uppstår är hur andra idrottsgrenar kan arbeta för att inkludera utrikes 

födda och kunna bidra till integration. Detta då alla människor ska kunna utöva den idrotten som 

intresserar dem och vara begränsade av faktorer som exempelvis könsnormer eller resurser. Vi 

tror att därför det är av stor betydelse att arbeta med informationsspridning gällande värderingar 

och normer för att kunna komma ifrån idén om att vissa typer av sporter endast är begränsade till 

ett visst kön. Det blir även en klassfråga gällande vilka som har tillträde till idrottsgrenar som är 

ekonomiskt krävande och detta gör att vissa idrotter utesluter människor med begränsade 

resurser. Med andra ord begränsas integrationsarbetet inom de idrottsgrenarna då alla inte 

inkluderas.  

Även om denna studie visar att idrotten skapar gynnsammare förutsättningar för 

integration så har idrotten en potential att bli en effektivare i arbetet med integrationsfrågor. 

Exempelvis kan de bli mer lättillgängliga i en tidigare fas för de utrikes födda i deras 

integrationsprocess. Nyanlända saknar verktyg i att kontakta idrottsföreningar och det är en 
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förklaring till att våra intervjupersoner hunnit lära sig grunderna i språket innan de börjat utöva 

basket. Vidare kan idrottsrörelsen arbeta mer med integrationsfrågor och tillämpa strategier inom 

föreningarna. Ett exempel är IFK Trollhättans projektarbete med att integrera barn och unga men 

även föräldrarna genom att samtala kring regler och värderingar under träningarna (Jfr. Flensner 

m.fl, 2017).  

Denna studie visar att basketföreningen är ett stöd i integrationsprocessen och 

åskådliggör även vilken unik position basket har för att verka som aktör för integrationsarbete. Å 

ena sidan är det glädjande att basket har möjlighet att integrera så många människor men när vi 

reflekterat så blir det tydligt att basket har denna position eftersom det inte är en resurskrävande 

idrott och för att basket betraktas som en idrott som är “okej” för kvinnor att utöva. Det optimala 

menar vi skulle vara att de två faktorerna inte spelade någon roll och utrikes födda istället skulle 

vara fria att utöva vilken sport de vill. Det skulle då underlätta för andra idrotter att verka som en 

aktör i integrationsarbetet och med fler olika sporter som aktörer kan attrahera flera utrikes födda 

vilket i sin tur leder till ökat integrationsarbete.  

 

Förslag till vidare forskning 

Med utgångspunkt i de slutsatser vi kommit fram utifrån det fall vi studerat till gällande hur 

utrikes födda upplever att lagidrott skapar gynnsammare förutsättningar för integration så vill 

komma med förslag till vidare forskning. Våra intervjupersoner lyfte i studien fram att de hade 

grundläggande kunskaper i svenska språket när de började spela basket och vi skulle därför vilja 

föreslå att man studerar något annat fall där personerna inte haft någon kunskap i det svenska 

språket och se hur det påverkar integrationsprocessen. Hur det påverkar inlärning av språk, hur 

de upplever att de kan kommunicera med andra och hur de upplever relationen till 

majoritetssamhället skulle då vara intressanta faktorer att se till.  Vidare kan man studera 

tillvägagångssätt för att inkludera utrikes födda i idrottsföreningar i en tidigare fas då vi utifrån 

vår studie kunde se att våra intervjupersoner började utöva organiserad idrott några år efter andra 

jämnåriga som är födda i Sverige.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om utrikes föddas självuppfattning är att lagidrott 

skapar en gynnsammare förutsättning för att kunna integrera sig i det svenska samhället. 

  

Inledande frågor 

 Ålder? 

 Kön? 

 Antal år i Sverige? 

 Födelseland? 

 Vilken lagidrott utövar du? 

 Varför är du intresserad av just denna idrott? 

 Var det ditt första val? 

 Hur fick du kontakt med din idrottsförening? Hur kom det sig att du hamnade här? 

(Vänner, skolan, släktingar?). 

 Har du tidigare erfarenhet av att idrotta i en förening?  ( I hemlandet) 

 

Integrering och kontaktskapande 

 Har idrotten hjälpt dig etablera kontakter som underlättat integrering Sverige för dig? 

(Arbetskontakter, Bostad, säkerhetsnätverk, nätverk, bryta isolering, hjälp med 

vägledning i samhället?) 

 Är din uppfattning att idrottsföreningar är öppna för att nya människor ansluter sig 

oavsett bakgrund? 

 Hur blev du bemött av lagkamrater och ledare när du började idrotta? 

 Är lagidrott ett verktyg att motverka stress, ångest och nedstämdhet kopplade till 

integrering i Sverige? 
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Språk 

 Har idrotten hjälpt dig med dina kunskaper i svenska språket? 

 Finns det ett universellt språk inom idrott som möjliggör att man kan delta utan att kunna 

samma språk? 

  

Hinder 

 Upplever unga nyanlända att deras sociala kapital ökar genom idrott? 

  Finns det samhällsstrukturer som hindrar dig från att delta i lagidrott? 

 Har det funnit hinder som tidigare försvårat utövandet av lagidrott? 

  

Sammanhang 

 Känner du att du är en del av ett sammanhang när du idrottar? 

 Hjälper idrott dig att känna dig som en del av samhället? 

 Känner du att språket har varit ett hinder för att komma in i laget och bli en del av 

gemenskapen? 

 Har du känt att du inte är en del av gemenskapen på grund av din bakgrund? 

 Upplever du att man måste ha tidigare erfarenheter av idrotten för att bli en del av laget? 

  Upplever du att idrotten har varit inkluderande eller exkluderande? ( Bredd vs elit) 
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