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My essay is a qualitative study examining football as an arena for integration and the method 

I’ve used is semi structured interviews to collect my empirical information. The participants 

in this study are four different leaders from four different sport associations, which all are 

different in size and are from different places in Sweden. What they have in common is that 

they all have experience working with football as a tool to unite people. I’ve reached out to 

them through the organization Sverige United who believes that football is an arena for 

integration. 

My purpose of this study was to examine what pros and cons there is with football as an arena 

for integration and also look deeper into what it needs for it to work. I have in consideration 

that the Swedish government and the Swedish Sports Confederation are both pushing that 

sport is a great platform for different cultures and people to meet and integrate with each 

other. As contradiction, there’s research that shows that sports impact on social life can be, 

and often are, exaggerated.  

With that background I prepared questions for the interview not knowing what the answers 

would come to be and after analyzing my empirical material I felt that theories about 

language, social capital and norms were fitting to reach a better understanding. The result 

shows that even though football is spread across the globe and everyone speaks the same 

language, it’s far from enough to make it a good arena for integration. To be that, it has to 

offer a community, with open-minded leaders that challenge the norms and values that are in 

the association in order to perform their social work.  
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
Sverige, och hela Skandinavien, bedriver sin idrottsliga verksamhet i första hand genom 

civilsamhället med ideella krafter. Sine Agergaard (2011) visar hur idrottsföreningar i 

Danmark har fått bli ramverket där det bedrivs projekt för folkhälsan och social och kulturell 

integration. Med detta menar hon att idrottsklubbar utför välfärdsarbete som egentligen är 

tänkt att vara statens ansvar. 

Det som verkar enklare med idrott för att få folk att samlas än andra verksamheter är språket 

då den tröskeln inte är lika hög (Fundberg, 2017). Med den låga språktröskeln tillkommer 

också idrottens språk som talas av alla oavsett vilket hörn av jorden du kommer från eller hur 

din socioekonomiska situation ser ut (Riksidrottsförbundet, 2019). Vilket är en av 

anledningarna till varför jag väljer att just skriva om fotboll som integrationsarena, den har en 

nästintill unik funktion i att det går att kommunicera var du än befinner dig. Jag kan bara ta 

mig själv som exempel, där jag med fotboll som språk kunnat kommunicera runt om i världen 

- en tvärgata i Jakarta, en kväll på Galapagosöarna, Brooklyn i New York eller på min 

verksamhetsförlagda praktik i Toronto där fotbollen var en ingång för mig att bygga relation 

med barnen för att kunna utföra ett bättre socialt arbete. 

Carlman och Vikström (2018) har forskat i värmländska idrottsföreningar mot bakgrund av de 

64 miljoner kronor som regeringen valde att årligen dela ut mellan 2015-2018 för 

idrottsrörelsers arbete med nyanlända. Ett resultat är att föreningars arbete med inkludering 

har utmanat föreningarnas verksamhetsnormer och deras sätt att arbeta. Det krävs mer än att 

inte säga nej för att kunna lyckas med integrationsarbete och invanda och gamla arbetssätt 

behöver utmanas (ibid). Några av de nyanlända ungdomarna som intervjuades tyckte 

exempelvis att det var krångligt med regler (på fotbollsplanen) och språket, men att det 

däremot fanns ett sådant intresse för idrotten att de stannade på grund av gemenskap, 

utveckling av språk och sitt idrottande (Carlman och Vikström, 2018). Även enskilda ledare 

kunde betyda mycket för deras beslut att stanna (ibid). Fundberg (2017) ger exempel på att 

precis som i samhället i övrigt finns rasism, vardagsrasism och exkludering inom fotboll. Men 
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det finns även forskning som visar att upplevelser av idrotten skapar en arena där bakgrund 

och hudfärg inte spelar någon roll, det faktum att en person både kan känna gemenskap och 

utanförskap bidrar till en komplexitet inom idrotten (ibid). 

Men integration är såklart mycket bredare än att bara nyanlända och föreningar ska integreras, 

integration handlar om hur alla människor i samhället, med sina olikheter och likheter lär sig 

ömsesidigt av varandras livserfarenheter och kunskaper. David Ekholm (2019) har skrivit en 

rapport med syfte att undersöka samverkan mellan aktörer som driver midnattsfotboll. Denna 

kan anordnas av föreningar i samarbete med kommuner med sociala ändamål i ofta 

socioekonomiskt utsatta områden. De ger ett exempel från en stad där midnattsfotboll är en 

etablerad återkommande aktivitet på lördagkvällar, dit det ofta kommer fler än hundra 

personer. Den är öppen för både flickor och pojkar att spela, men trots det är det främst pojkar 

som spelar medan flickor ofta närvarar men mera tittar på. Ekholm (2019) lyfter hur tidigare 

forskning visar hur idrotten kan gynna ungas sociala liv, men han pekar dock på att forskning 

även visar att det idrotten erbjuder knappast är nog för att åtgärda eller förändra de 

grundläggande faktorerna som skapar segregation och utsatthet. Idrotten kan ses som ett 

verktyg för att utföra socialpolitiska mål, men att se midnattsfotboll som ett verktyg till 

integration i ett område eller att det skulle leda till ett bättre lokalsamhälle är väldigt svårt att 

utvärdera (Ekholm, 2019). Det finns en övertro på idrotten om att ungdomar själva ska kunna 

förändra sina missgynnade livsvillkor (ibid). 

Bland fotbollsspelare på världsscenen finns det otaliga exempel på när fotboll har blivit en 

väg bort från fattigdom. Men de har andra premisser än i min undersökning då de värderas 

efter deras egenskaper, kvalitéer på fotbollsplan, och inte med värdegrunden alla ska vara 

med, utan med en stark selektering. Dock så är det fotbollen som är vägen ut. Nadia Nadim, 

danskt fotbollsproffs och kirurg, kom som flykting från Afghanistan med sin mamma och fyra 

systrar som tioåring till Danmark (Pennant, 2020). Hon berättar i en intervju med Vogue: 

The future pro discovered girls playing football in their refugee camp and was hooked, 

shaking off her mindset that girls cannot participate in sports. “Football saved me from 

being this poor outsider kid and made me get accepted.” (Pennant, 2020) 
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Förutom det sammanhang hon hittade med fotboll, som även ledde till att hon till slut har det 

som yrke, så vittnar hon om rasism som hon utsatts för i Danmark både på och utanför 

fotbollsplanen med glåpord och främlingsfientlighet (Pennant, 2020). Att olika former av 

exkludering och diskriminering fortfarande får ta stor plats inom fotbollen är en stor och 

viktig fråga. För att besvara hur man hanterar och attackerar det krävs en till uppsats, eller 

kanske flera. I min uppsats uppmärksammar jag och intervjuar ledare som jobbar för 

inkludering med ett öppet förhållningssätt, där alla är välkomna. 

När jag i min undertitel refererar till ”arena” så har den två betydelser - både hur idrottens 

regler gäller på arenan men även hur det utifrån framkommer andra saker som åskådande, 

resultat eller föreningsengagemang (Peterson, 2000). I min uppsats kommer jag både 

analysera det idrottsliga språket innanför arenan, men även utifrån med föreningars vikt och 

perspektiv. 

En organisation som anser att fotbollen är en arena för integration är Sverige United som ser 

hur den varje dag förenar människor (Sverige United, u.å). Fotboll ska vara en brobryggare, 

och föreningar som verkar för integration inom sin verksamhet kan få ett stipendium av 

Sverige United och deras priskommitté. Det finns även bidrag att ansöka om ens förening 

engagerar sig i integrationsfrågor (ibid). Det är genom Sverige United jag fått 

kontaktuppgifter till föreningar och personer som är relevanta för min undersökning, varpå 

jag sen även kunnat ta kontakt med dessa. Genom sitt arbete lyfter de exempel på när fotboll 

har fungerat som integrationsarena och vill att det ska inspirera fler föreningar att engagera 

sig (Sverige United, u.å). 

Som jag redan nämnt så menar Agergaard (2011) att idrottsrörelsen i Danmark är ett ramverk 

för social och kulturell integration. Även regeringen i Sverige sätter stor tilltro till 

idrottsrörelsen med pengar som de tillför för arbete med nyanlända (Fundberg, 2017), alltså 

använder vi oss av idrottsföreningar för att utföra välfärdspolitiska frågor som annars anses 

vara den offentliga sektorns ansvar (Agergaard, 2011). Det leder mig till att undra hur 

fotbollen ser ut som arena för integration, är den så stark som påstås? Då jag intervjuat 
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personer som jobbar med fotboll och integrationsfrågor har jag samlat kunskaper och  

tillsammans med kunskapsläge och teorier skapat mig en uppfattning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att undersöka fotboll som arena för integration. Till hjälp för att 

undersöka mitt syfte kommer jag utgå från följande frågeställningar: 

Vad har fotbollen för styrkor som arena för integration? 

Vad har fotbollen för svagheter som integrationsarena? 

Vad behövs för att fotbollen ska kunna fungera som integrationsarena? 

1.3 För läsaren att ha med sig 
För att tydliggöra uppsatsen vill jag med det här avsnittet ge en snabb överblick hur idrotten 

och fotbollen i Sverige ser ut idag med lite siffror. Därefter även definiera begreppet 

integration. 

1.3.1 Idrott och fotboll i Sverige 

Som kraft i det svenska samhället finns idrott som både engagerar och aktiverar stora delar av 

Sveriges befolkning. När Riksidrottsförbundet släppte sin rapport Idrottens samhällsnytta 

(2017) så fanns 3,2 miljoner medlemmar i ideella idrottsföreningar. Inom just fotbollen fanns 

drygt 900 000 aktiva inom fotbollen som spelare, ledare, domare eller annat år 2019 (Fogis, 

u.å). Totalt hölls nästan 20 miljoner deltagartillfällen i åldrarna 7-25 år inom fotbollen där det 

totala antalet idrottstillfällen inom samtliga sporter var 57 miljoner (ibid). Fotboll stod alltså 

för mer än en tredjedel av det totala antalet idrottstillfällen i Sverige 2019. Det finns inga 

tvivel om vad fotboll gör för att engagera människor och lyfta folkhälsan. 

För den här stora delen av befolkningen har Riksidrottsförbundet (RF) formulerat ett 

idéprogram som ska fungera som en utvecklad beskrivning i RF:s stadgar och trots att de inte 

är bindande så är ett syfte med idéprogrammet att det ska inspirera föreningar och förbund att 

bedriva sin verksamhet så den uppfyller innebörden (Riksidrottsförbundet, 2019). För att 
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sammanfatta så ska idrotten bidra med fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling och 

värdegrunderna i det här arbetet ska bygga på glädje och gemenskap, delaktighet och 

demokrati, allas rätt att vara med och rent spel. 

1.3.2 Integration 

I inledningen förklaras integration med att alla människor ömsesidigt ska komplettera 

varandra och bidra för att fungera ihop. Det här understryks även av en definition från NE 

(u.å) som skriver ”process som leder till att skilda enheter förenas”. Det är den definition 

läsaren ska ha med sig in i resten av texten. I min text så hamnar fotbollsföreningar i fokus 

och individer som är utanför föreningslivet, och hur dessa individer kan integreras med 

föreningen som berörs. Begreppet integration är inte helt problemfritt, något jag kommer lyfta 

nedan varför definitionen ovan är viktig att ha med sig. 
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2. Kunskapsläge 
När det kommer till kunskapsläget kring integration och idrott hamnar mycket fokus på 

integrationsarbete och etnisk mångfald och mycket av den forskning jag tagit del av har också 

haft den ingången. Med det sagt så är inte min uppsats riktad mot föreningars arbete med 

olika etniska grupper och mångfald, utan vilken människa som helst som har stått utanför 

fotbollsföreningar, med en okunskap om föreningsliv eller ett tidigare ointresse. Under 

kunskapsläge kommer jag framförallt utgå från rapporter och forskning som genomförts. 

Fundberg (2017) skriver att mycket som skrivits inom området idrott, integration och etnisk 

mångfald är rapporter och sammanställningar och att det inte bedrivits forskning i samma 

utsträckning. Han undrar om det kan bero på att det finns ett större politiskt intresse än 

vetenskapligt, eller om frågor om etnisk mångfald, rasism och integration överlåts till andra 

forskningsfält trots att intresse finns. 

2.1 Idrott som integrationsarena    
För att återgå till Idrotten vill så skriver Riksidrottsförbundet (2019) att föreningar skapar 

gemenskap och att människor lär sig att respektera och umgås med varandra över 

generationer och kulturer. De skriver också i sitt idéprogram hur idrotten bidrar till känsla av 

sammanhang och tillhörighet, den erbjuder en miljö där människor från alla olika 

socioekonomiska skikt i samhället och var än i världen du kommer från kan mötas. Idrotten 

förenar då, utbildar och bidrar till en socialt hållbar utveckling (ibid). Idrotten är universell 

när det kommer till regler och intresse och den berör människor världen över vilket gör att 

idrott som integrationsarena blir till många delar självklar (SOU 2008:59). Idrotten blir en 

mötesplats där kulturella skillnader och det talade språket inte utgör ett hinder (ibid).  

Integration används vanligtvis i samhällsdebatten som om invandrare i samhället ska komma 

in i och anpassa sig till det svenska samhället (SOU, 2008:58). Det gör att ordet integration 

inte helt oproblematiskt får en utgångspunkt att något ska integreras i något annat, att man ser 

olikheterna mellan grupperna och tillskriver identiteter och egenskaper (CIF, 2012). Den 

utgångspunkten, med ett fokus på olikheterna finns där trots det om man syftar till att värna 

om respekt, mångfald och alla likas möjlighet och det finns en risk att man istället befäster 
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dessa föreställningar om olikhet (SOU, 2008:59). Det finns också en fara i att olika 

invandrargrupper kan tillskrivas liknande levnadsförhållanden trots att de såklart 

 ofta skiljer sig väldigt mycket åt (ibid).  

Med det stora stöd som idrottsrörelsen fick för sitt arbete med nyanlända anser regeringen att 

idrotten kan ”öppna dörrar, lära sig språk, regler komma in i samhället, nya kontakter, fot in i” 

(Fundberg, 2017, s 126). Vidare undrar Fundberg (2017) vilka dörrar idrotten öppnar och 

idrotten beskrivs av regeringen som en arena där alla kan delta och att det är en enkel 

verksamhet med låga språkkrav. Han menar att idrotten ses som en lösning, men vilka 

problem är det då som framställs? Integration förekommer med ord som ”bör” eller ”hoppas” 

och definieras inte heller tydligt varpå begreppet i vissa avseenden kan anses bli tomt. Om 

integration och samhällsnytta med idrott räknas avseende deltagande kan det mycket väl fylla 

den rollen, men fotbollen innehåller precis som alla delar av samhället olika former av 

exkludering och diskriminering såsom sexism, homofobi eller rasism (Fundberg, 2017). Det 

finns stora förhoppningar till idrotten kring integration utan att integration faktiskt blir 

definierat tydligt nog, idrotten åläggs ett större ansvar än vad den klarar av att utföra, eller 

kanske ålägger sig själv det ansvaret (ibid). Föreningar tar hand om uppgifter som annars 

anses vara statens ansvar, något som några forskare menar kan hota föreningars autonomi som 

del av civilsamhället (Agergaard, 2011). Det finns en tro inom forskningen och politiken att 

sociala verksamheter kan utföra välfärdsuppgifter mer effektivt till en lägre kostnad, och att 

det finns ett mer direkt intresse i normer och värderingar som kommer med deltagandet i 

dessa verksamheter (ibid). Ekholm (2019) menar att idrotten har blivit ett medel för att uppnå 

olika sociala ändamål varpå det som tidigare ansetts som idrottspolitik kan förstås även inom 

socialpolitiken. Det finns en övertro i att idrotten ska göra att barn och ungdomar med hjälp 

av idrott ska skapa sig en såpass social rörlighet att de kan förändra sina livsvillkor till det 

bättre (ibid).  

Idrott är ett verksamhetsområde där politiken styr dess handlingsutrymmet (Hyltén-Cavallius, 

2012). Integration är ett eget område inom politiken men de båda skär in i varandra då 

integrationsfrågan ingår i villkoren för hur syftet med statsbidraget som tilldelas 

idrottsföreningar ser ut (ibid).  
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När begreppet integration hamnar på fotbollen, idrotten och föreningslivet skapas en 

diskussion om dess innebörd, varför definitionen ovan är viktig att ha med sig för resterande 

läsning. För Riksidrottsförbundet (u.å) använder sig mycket av begreppet inkludering istället 

integration. De menar att integrering handlar om när en grupp människor får vara med i en 

förening utan att föreningen i fråga behöver ändra den norm som råder. Inkludering menar de 

är att omsluta den gruppen som kommer utifrån, anpassa helheten och se över och förändra de 

normer som råder. Det lämnar att integrationsbegreppet inte är det som NE (u.å) definierar det 

som, att skilda enheter förenas. Det får mig att ifrågasätta varför de går från 

integrationsbegreppet och startat med inkludering, har integration blivit för politiskt laddat? 

Eller har den starka integration som Riksidrottsförbundet talat om att idrotten bär, inte speglat 

verkligheten varpå de gjort en nysatsning fast med inkludering som huvudbegrepp? 

2.2 Forskning runt idrott och integration 
När regeringen beslutade att bistå idrottsföreningar med pengar efter flyktingvågen 2015 

bildades det massor med projekt där Carlman och Vikström (2018) följt upp några i 

Värmland, där de intervjuat både ledare inom idrottsföreningar och nyanlända ungdomar som 

börjat idrotta om deras upplevelser. När ledarna skulle diskutera långsiktigheten i sitt arbete, 

när projekten tar slut, kom den ekonomiska aspekten på tal då medlemsavgifter finns där som 

begränsande faktor för individer som inte har råd, varför de hålls utanför vissa föreningar. En 

annan begränsning ledare uppfattade var att de unga med flyktingbakgrund ”saknade” något 

för att bli en naturlig del och oftast var det idrottsförmågan (Carlman & Vikström, 2018). Men 

hos många av ledarna hade väckts tankar inför framtiden och hur de kan utveckla sin förening 

i dessa frågor för att bli mer för alla (ibid). Spelarna å andra sidan kände att de också hade 

svårt med det idrottsliga, de kanske kunde spela spontanfotboll men hade svårt för det 

organiserade spelet med regler. Språket upplevde de också kunde vara ett hinder, men dessa 

hinder stoppade inte spelarna från att fortsätta då det fanns ett grundläggande intresse till 

idrotten, samtidigt som enskilda ledare och föreningen var viktiga faktorer för att stanna kvar.  

Något som Capalbo (2019) visar i sin avhandling genom intervjuer med barn som flytt till 

USA är att fotbollen hjälpt dem att lära sig hur man håller tider, visar respekt och andra 
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aspekter som påverkade deras hälsa, språk och kulturella förståelse. Både genom fotbollen 

men även med ledare som agerade som förebilder. Det var genom ett soccer-based program 

för flyktingar där det ingick träningar, matcher och även tillfällen för handledning. Det ledde 

till att de känt sig inkluderade och integrerade med andra vänner som också kom från 

utlandet, men när det kom till sina amerikanska kamrater så kände de inte samma värme, 

samma nära vänskap, och de kunde även känna sig marginaliserade (ibid). 

Viktigt att åter nämna är att flyktingar och nyanlända såklart inte är en homogen grupp. 

Hertting och Karlefors (2012) lät först tjugo nyanlända barn i åldrarna 10-13 år rita teckningar 

om deras upplevelser om idrott i hemlandet, för att sedan åtta månader senare intervjua sex av 

dem. Resultatet visar att barnen hade olika erfarenheter av att delta i organiserad idrott 

beroende på vilket land de kommer från. Författarna visar att barnen har svårt att få kontakt 

med idrotten i Sverige, och skriver att olika hinder måste övervinnas för att de ska kunna 

komma in i idrottsverksamheten. Även om Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2019) skriver 

om en idrott för alla belyser de att människor har olika möjligheter att delta i idrottsrörelsen. 

De som bor i socioekonomiskt svaga områden, flickor med utländsk bakgrund eller 

människor med någon typ av funktionsvariation deltar i lite mindre grad (ibid). De fortsätter 

med att skriva att det här är något de vill ändra på genom att jobba uppsökande och aktivt 

inkluderande så alla ska kunna och vilja vara delaktiga.  

Det finns även aspekten att fotboll genomför välfärdspolitiska mål. Agergaard (2011) visar 

från en kvalitativ studie i Danmark att majoriteten av tränare inom idrotten inte är direkt 

benägna att utföra välfärdspolitiska mål och tjänster. De anser att dem måste kompromissa 

med sin verksamhet för att uppnå politiska mål, de känner inte det ansvaret till samhället i 

stort eller för den delen har tid eller resurser att genomföra välfärdspolitiska mål (ibid). 

Agergaard (2011) ger vidare exempel på att idrottsföreningar kan anamma politiska mål men 

att det samtidigt ska fungera med de traditionella, ordinarie aktiviteterna. Från en kvalitativ 

studie menar tränarna att bakgrund absolut inte spelar någon roll för hur du behandlas: 

According to the coaches the absence of ethnic minority talents in Danish football is 

only due to lacking football skills. In other words, the coaches in this study adhere to 
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their traditional role as leaders of sports activity rather than involving themselves in 

integration questions (Agergaard, 2011, s 349).  

Här förklaras det som att det inte är integrationsarbetet i fokus utan det sportsliga. Carlman 

och Vikström (2018) visar också att hos de fotbollsledarna de intervjuat fanns en stark vilja att 

hjälpa till med idrottsutvecklingen, men ledarna där visade även en vilja att hjälpa till utanför 

planen med vad som behövs i vardagen. Trots det som tränarna säger så visar 

Riksidrottsförbundet (2019) och tidigare forskning på att olika bakgrunder påverkar hur 

delaktiga folk är i föreningslivet. Både okunskap om hur en förening är uppbyggd, eller hur 

man hittar till föreningslivet är några hinder som försvårar för människor som inte redan ingår 

i det. 

2.3 Föreningsliv 
Föreningar har en självklar plats i det svenska samhället. Siffror från 2003 (SCB) visar att 

ungefär nittio procent av alla medborgare var medlem i minst en förening, men vanligtvis fler. 

När föreningar började växa fram var frågor som allmän rösträtt eller strejkrätt i fokus, för att 

kunna bidra till den då samtida samhällsdebatten mobiliserades kunskaper, färdigheter i 

demokratiskt beslutsfattande med mera (Lahti Edmark, 2007). Föreningarna fick framgång i 

sina frågor och med tiden har nu föreningar och staten samarbeten ihop och föreningar har 

blivit en del av den politiska processen (Lahti Edmark, 2007). Föreningar har även fått bilden 

av sig att vara en skola för demokrati men många forskare beskriver att föreningslivet håller 

på att tappa sin bild som politiskt skolande, men att det finns en tolkning som säger att 

föreningslivet kan ses som en plats där redan demokratiskt skolade personer samlas kring en 

gemensam fråga (ibid). 

Lahti Edmark (2007) förklarar en definition för föreningar som även passar in på dåvarande 

folkrörelser som kämpade för rösträtt. Det finns huvudsakligen två syften som även delvis är 

sammanvävda, det första är att föreningen är en plats där människor samlas som har ett 

gemensamt intresse eller behov eller en gemensam fråga som de vill lyfta. Gruppen som 

samlas bildar en samvaro som också kan leda till sociala kontakter och nätverk som också kan 

bidra till att stärka normer och värderingar (ibid). Det andra syftet författaren lyfter är att man 
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genom sin förening ska kunna bli en aktör i samhället och skapa intresse, debatt för sina 

frågor. I det här sammanhanget blir det nog tydligare att lyfta politiska frågor, och vad som är 

aktuellt idag är LO:s ställning i diskussionen om nya LAS-lagar, där de verkligen har en 

position i förhandlingen (se Lindström, 2020). För socialt utsatta människor, däribland 

invandrare som inte hittat sin plats i samhället, finns den grupp som har lägst medverkande 

föreningslivet, vilket kan ses som att de har ett demokratiskt underskott och har små 

möjligheter att påverka i frågor som känns angelägna (Lahti Edmark, 2007). 

Wagnsson (2009) har undersökt om socialisation hos ungdomar inom föreningsidrotten för att 

se hur individers psykosociala egenskaper utvecklas och för att se hur det framträder i andra 

miljöer såsom i skolan, hemmet eller andra fritidsmiljöer. Han har samlat in kvantitativ data 

från 1212 skolelever i åldrarna 10-18 år. Resultaten han visar upp är att de barn och ungdomar 

som föreningsidrottar har starkare självkänsla och upplever sig mer fysiskt och socialt 

kompetenta än de som inte är aktiva. Wagnsson (2009) finner dock med sin studie att om man 

analyserar över tid blir bilden mer nyanserad och resultaten får inte samma styrka men 

kommer ändå fram till att om än föreningen som socialisationsmiljö inte är avgörande så har 

den i många avseenden en positiv effekt. Det gör också att han, likt Ekholm (2019), ser att 

den allmänna uppfattningen om idrottens nytta kan ses som överdriven, men där Wagnsson 

(2009) även menar att den kan fungera som en starkare plattform för socialisation men att det 

också beror mycket på idrottsföreningen en tillhör arbetar. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter kommer jag kunna knyta en större förståelse till 

min empiri sedan i analysen. Utifrån min problemformulering och mitt syfte har jag först valt 

att förklara socialt kapital. Det här för att spela i ett lag, ingå i ett sammanhang bygger på ens 

sociala kapital. I det avsnittet går jag även in snabbt på kulturellt kapital där fritidsaktiviteter 

ingår och därmed fotboll. Jag har sedan skrivit om normer, normalitet och normalisering. Det 

är normalt i Sverige att vara med i föreningslivet, hur är det då om man inte har ingått eller 

ingår i den normen, sker det en normalisering för att ingå? Den sista teorin jag diskuterar är 

språk, både i form av det verbala men kanske i synnerhet för ett symboliskt språk som 

fotbollen är, så att jag i analysen kan förstå fotboll ur ett kommunikationsperspektiv. 

 

3.1 Socialt kapital 
Det finns massvis av skäl för en individ att gå med i en fotbollsförening och för flera handlar 

det om att bilda sig ett socialt sammanhang. Begreppet socialt kapital, menar Giddens och 

Sutton (2013), inbegriper människor som går med i organisation för att känna ömsesidiga 

förpliktelser och tillförlitlighet, kännedom om normer och andra sociala resurser som kan 

finnas inom den. Författarna tar som exempel universitetsstudenter som blir aktiva i 

studentlivet, både för att knyta kontakter som man kan ha nytta av efter examen när man 

söker arbete men också för att tillägna sig sociala färdigheter. 

Giddens & Sutton (2013, s 559) redovisar en studie om socialt kapital gjord i USA av 

sociologen Robert Putnam, han delar upp socialt kapital i två kategorier där den ena är 

inkluderande och den andra är inåtvänd och exkluderande. Den inkluderande enar människor 

över sociala gränser medan den exkluderande mer förstärker exklusiva identiteter och 

homogena grupper. Här bildar fotboll och fotbollsföreningar något väldigt speciellt i att den 

både kan vara väldigt inkluderande och samtidigt exkluderande. Om vi ser till Sverige och 

breddföreningar, vilka är föreningar som inte fokuserar på resultat utan deltagande och 

öppenhet, så kan de med rätt verktyg och personal vara inkluderande. Men fotbollen kan 

också vara en väldigt exkluderande arena där lagtillhörighet även kan utgöra en fara. I 

Glasgow finns det stor rivalitet mellan stadens två stora fotbollsklubbar där den ena, Celtics, 
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supportrar traditionellt är katolska och Rangers supportrar är protestanter och det har genom 

åren lett till att flera mist livet, bara för att man varit supporter för ”fel” lag (Scott, 2001). 

Men sen säkert ändå, när Skottlands landslag spelar match, så sjunger de olika 

supportergrupperna ihop. Där blir tron ett hinder från att heja på vilket lag man vill och 

fotbollen fungerar som en exkluderande samhällskraft. 

Lahti Edmark (2007) belyser hur Robert Putnam även har analyserat och forskat om 

föreningslivet i västvärlden, och dess betydelse för demokratin. Med exemplet jag nämnde 

ovan använder han sig av begreppen bridging (överbryggande) och bonding 

(sammanbindande). En förening inom breddidrotten anses vara överbryggande som strävar 

mot att nå ut och bygga ut sitt nätverk medan föreningarna i Glasgow kan anses 

sammanbindande, med normer och värderingar som bevakar intressefrågor och en 

sammanhållning genom dessa. 

Människor som är aktiva i en förening eller organisation känner ofta större tillhörighet och 

upplever att de kan påverka sitt liv och föreningen mer än när de inte var aktiva (Giddens & 

Sutton, 2013). Individen får en känsla av att ingå i ett större sammanhang och Putnam menar 

att socialt kapital är viktigt för att människor ska kunna utöva sitt medborgarskap (ibid).  

Socialt kapital blir alltså möjlighetsskapande, genom att delta och vara aktiv i en förening 

eller organisation och få ett socialt kapital därifrån följer att man känner ett större 

sammanhang och hjälper en skapa sociala relationer som sträcker sig bortom föreningen.  

Giddens och Sutton (2013) förklarar Pierre Bourdieus teorier om socialt kapital, där Bourdieu 

lyfter socialt kapital och sätter det i perspektiv med vilken klassposition människan tillhör. 

Klass har länge antytts handla om ekonomiska tillgångar och arbetsposition. Bourdieu menar 

att ekonomiskt kapital, sina materiella tillgångar är viktigt, men att även kulturellt, socialt och 

symboliskt kapital behöver räknas in för att kunna bedöma ens klassposition. Kulturellt 

kapital handlar om utbildning, kulturvanor och fritidsaktiviteter och symboliskt kapital går 

lättast att förklara med att någon har ”ett gott rykte” (ibid). Under det kulturella kapitalet kan 

därmed fotboll ingå då det ofta är en fritidsaktivitet. Det sociala kapitalet förklaras genom de 

varaktiga sociala nätverk man skapat och de resurser som finns inom den gruppen. Om en 
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människa har ett kapital starkare än andra blir det enklare att tillägna sig till något av de andra 

(se Gidden & Sutton, 2013). En individ kanske har högt kulturellt kapital i form av utbildning, 

och har därför enklare att få ett yrke för att bygga upp sitt ekonomiska kapital.  

3.2 Norm, normalitet och normalisering 
Det kanske är en omöjlig fråga att svara på, om man vill uppnå en normalitet och vara som 

alla andra. Vissa kanske vill vara rikare än andra och därmed avvika från normen, men om 

man istället avviker åt andra hållet och är fattig kanske man vill nå upp till vad som anses 

normalt (Svensson, 2007). Vad som är normalt förändras med tiden och är även anpassat till 

specifika tillfällen, plats och tid, likaså har normerna inom socialt arbete genom historien haft 

en normativ ambition (ibid). Svensson (2007) förklarar att sociologen Michel Foucault menar 

att de allra flesta i samhället följer normen och gör vad som förväntas av dem, olika 

maktfaktorer och gamla institutioner bidrar till att upprätthålla normerna och där även den här 

normaliteten har konstruerats i en kombination av makt och vetande. Att medborgarna i 

samhället oftast gör det som förväntas av dem kallar Foucault för förtryckets väsen (ibid),. 

Det finns en tolkning av begreppet normalitet där det definieras statistiskt med hjälp av en 

normalkurva, men det finns även den tolkningen där normaliteten styrs av vad som är 

kulturellt önskvärt av ett kollektiv (Svensson, 2007). Normer å andra sidan har en stark 

koppling till regler och lagar, vad som anses vara okej att göra. Normer blir oftast tydligast 

när de blir överträdda (ibid).  

Socialt arbete anses vara en normaliseringspraktik då det sociala arbetet ofta riktar in sig mot 

människor som inte betraktas eller har tillgång till det som anses normalt, och där det finns en 

stark norm som socialarbetare att vilja göra det bättre (Svensson, 2007). Normalisering är 

processen mot att bli det som anses vara normalt. När människor i ett samhälle normaliseras, 

socialiserar sig människorna och lär sig de sociala värden som anses värdefulla (Östnäs, 

2007). Socialisation är en livslång process där olika händelser och skeenden påverkar en. 

Begreppen normalisering och integrering kan delvis likställas då integrering utgår i processen 

att man ska förenas med en större helhet (ibid). Östnäs (2007) tar då och gör en distinktion 

mellan begreppen integrering och integration och menar att integration är något statiskt eller 
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slutmål. Men som jag nämnt ovan så är integration i min text en process som pågår hela tiden, 

varför integration och integrering går att likställa när jag hänvisar till Östnäs (2007). 

Integrering, eller integrationsarbete blir en form av normaliseringsprocess, där en grupp eller 

individ ska integreras in i någon större helhet, som i min uppsats i första hand är en 

fotbollsförening. 

3.3 Språk 
Det vedertagna och vardagliga uttrycket för språk är att det utförs med verbal kommunikation  

(Linell, 1982). Bara i det verbala uttrycker sig språk på flera olika sätt, ”det talar sitt tydliga 

språk” kan användas för att förklara vad vissa tecken eller fenomen visar, medan uttryck som 

att ”politiker och de vanliga människorna förstår inte varandra; de talar olika språk” visar hur 

samma verbala språk kan tolkas på olika sätt av olika människor (ibid). Där finns även 

uttrycket ”myndighetsspråk” som anses vara svårt att förstå och är, kanske överdrivet, 

komplicerat ibland. 

Genom språket kommunicerar människan. Karlsson (2017) definierar kommunikation som 

”alla de sätt varpå individer kommer i kontakt med varandra och överför budskap (2017, s 

594)” och fastslår att definitionen möjliggör kommunikation att genomföras icke-verbalt, 

alltså utan tal. Jonas Stier (2019) förklarar hur kommunikation härstammar från latinets 

communicare och betyder att göra gemensam. Det blir relationsskapande genom ett 

symbolutbyte där en mellanmänsklig process konstruerar en meningsfull verklighet (ibid). 

Språket möjliggör för människan att tillgodose behov eller som hjälp i strävan mot ett syfte, 

det kan vara allt från att samarbeta, ge omsorg, fatta beslut, läsa eller utöva makt (Stier, 2019). 

Den finns också där som en källa för identitet och gemenskap som kan skilja ”oss” från 

”dem” (ibid). 

I det verbala språket uttrycker sällan människan allt den känner. Den tar istället hjälp av 

ansiktsuttryck, gester, röststyrka, intonationer eller kroppsspråk vilka kan lätt leda till 

missförstånd och i vissa fall även konflikter beroende vilken kultur du är uppväxt (Stier, 

2019). Det kan till exempel ta uttryck i hur mycket ögonkontakt man har, när man nickar eller 

skakar på huvudet, hur hårt man hälsar med handskakning med mera. Det icke-verbala sägs 
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utgöra ungefär två tredjedelar av kommunikationen i mötet ansikte mot ansikte, den är en 

tidig del av socialisationen redan som barn och man lär sig ickeverbala uttryck, kanske ibland 

omedvetet, i den kultur man är i och har blivit uppväxt i (Stier, 2019). 

Då kan vi gå tillbaka till det jag skrev tidigare om idrottens språk som är världsomspännande 

(Riksidrottsförbundet, 2019). Även SOU (2008:59) slår fast att idrottens regler är likadana var 

du än befinner dig och därför gör idrott som en självklar arena för integration. Fotboll blir i 

det här fallet ett symboliskt språk, där du kan kommunicera och göra något gemensamt. Med 

passningar, mål, vinst, förlust kommunicerar man och det skapas och visas känslor och det 

blir meningsfullt att spela ihop.  
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4. Metod 

4.1 Metodologiska överväganden 
I min undersökning har jag använt mig av kvalitativ metod. Jag har använt mig av 

semistrukturerade intervjuer för att samla in min empiri. Bryman (2018) menar att med 

kvalitativ metod fokuserar man mer på ord än på siffror om man jämför med kvantitativ 

metod. Vidare skriver han om vad som brukar framgå i kvalitativ metod som även visar varför 

kvalitativ metod passat bäst för min undersökning. En är att kvalitativ metod har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt, med det menas att tyngden ligger på förståelse och hur 

deltagarna i ens undersökning tolkar sin sociala verklighet i en viss miljö (Bryman, 2018). Det 

här är precis vad jag ville komma åt i min undersökning, hur fotbollsledarna uppfattade sitt 

arbete med integration och vad de identifierade som styrkor och svagheter. Det andra jag vill 

poängtera är att kvalitativ metod erbjuder en ontologisk ståndpunkt där fenomen grundar sig i 

konstruktionism, vilket menas med att de sociala aktörerna kan påverka den verklighet de 

tillhör och att verkligheten är ett resultat av sociala samspel (ibid). Mitt metodval gör att jag 

kan tolka och utgå från deras berättelser och erfarenheter som skapade ur sociala samspel 

mellan individer inom fotbollsföreningen. 

Som undersökningsmetod har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer. Den 

intervjuformen utgår från att den som ska undersöka har förberett vissa teman inför intervjun, 

men att intervjupersonen trots det har stor frihet att forma svaren själv (Bryman, 2018). Varför 

jag använde mig av kvalitativa intervjuer var för att de bland annat inte är lika strukturerade. 

Dock så är det knappast möjligt om ens önskvärt att dra några gränser mellan olika intervjuer 

då de kan överlappa (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Bryman (2018) listar upp 

kännetecknen för kvalitativa intervjuer i allmänhet och vad den erbjuder som kvantitativa 

metoder inte ger samma utrymme till. Några exempel här som gynnar den undersökning jag 

utfört är att tyngden ligger på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, frågorna 

tillåter intervjupersonen att själv styra svaret och dela vad som känns relevant och viktigt från 

sina egna upplevelser.  
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Jag har använt mig av ett abduktivt tänkande i min process då jag har utgått med mina teorier 

från mina intervjudeltagares erfanheter och upplevelser (Bryman, 2018). Deras språk, 

innebörden i deras uttalanden och de perspektiven de lyft fram ligger till grund för 

utformningen på min teoribildning (ibid).  

För kvantitativ forskning är det större intresse kring mätning, kausalitet, generalisering och 

replikation (Bryman, 2018). Mätning gör att man kan fråga mer exakta frågor och mäta 

skillnader i svaren (Bryman, 2018). Om man utför det här på en tillräckligt stor grupp 

människor som är representativa kan man generalisera resultatet och ta det i ett större 

perspektiv (Bryman, 2018). Kvantitativa forskare letar också efter kausala samband, varför 

saker sker. Men att mäta det jag vill undersöka anser inte jag är rätt väg att gå. Som Trost 

(2010) påvisar, vill någon veta hur många eller hur vanligt något är passar kvantitativt, men 

söker man mönster eller letar förståelse så är kvalitativt mer lämpligt, varpå jag söker det 

senare. 

4.2 Urval 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att om man ska göra en undersökning hos 

exempelvis idrottsföreningar så gör man först ofta ett urval av organisationer och att man se- 

nare får hjälp av ansvariga inom organisationer för få tillgång till personer. De menar att det 

bästa är om man själv kan få listor på personer och kan göra ett slumpmässigt urval och att 

man då säkrare kan veta att urvalet inte är manipulerat på ett sätt som kan gynna 

organisationen. Jag har gått till väga på liknande sätt. Jag har varit kontakt med 

organisationen Sverige United vilket är en obunden stiftelse som delar ut bidrag och 

stipendier till föreningar som jobbar med fotbollen som verktyg till integration. Av dem fick 

jag kontaktuppgifter till olika föreningar som jobbar med fotbollen som verktyg för 

integration, varpå jag tog kontakt med några av föreningarna och frågade om någon kunde 

tänka sig att ställa upp med ett informationsbrev som jag bifogat som bilaga. 

Med andra ord kommer jag använda mig av ett målstyrt urval (Bryman, 2018). Med ett 

målstyrt urval valde jag strategiskt ut deltagare som var relevanta för det syfte jag formulerat 

(ibid). Jag väljer just den här urvalsmetoden då jag har en rätt snäv målgrupp som jag 
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fokuserar på att intervjua. Jag valde att ta kontakt med Sverige United för att det är en 

organisation som redan har mycket kunskaper inom fotboll och integration, kanske i 

synnerhet på samhällsnivå. Med det sagt så var det inte lätt att välja vilka föreningar som jag 

skulle intervjua. Av de kontaktuppgifter jag fick av Sverige United hade säkert alla funkat, 

men jag var tvungen att göra ett urval då det inte skulle vara möjligt tidsmässigt att utföra alla. 

Trost (2010) skriver att det finns en risk i att man intervjuar alltför lika personer i kvalitativ 

metod, och att urvalet helst ska vara så heterogent som möjligt inom den ramen som man satt 

upp för sin uppsats. Det homogena i min text är att alla intervjupersoner är aktiva inom 

idrottsföreningar som även engagerar sig i sociala frågor. Men de sociala insatserna utförs på 

många olika sätt, med olika förutsättningar i olika stora föreningar där varje förening har sin 

egen identitet. Dock så har alla dessa föreningar blivit uppmärksammade av Sverige United 

för den insats de gjort i sin förening, och har därmed kunna visa upp någon form av framgång 

i det arbete som genomförts. Jag missar därför perspektiven från föreningar som inte har 

samma engagemang i sociala frågor, i synnerhet då med fotboll som en arena för integration 

och deras syn på fotboll som integrationsarena. Det är kanske ett syfte för en annan uppsats 

eller forskning, då jag med min uppsats är mer intresserad av hur fotbollen kan vara verktyg 

för integration och vad som krävs för detta. 

Jag har intervjuat fyra företrädare från olika föreningar i olika delar av Sverige. När jag valde 

ut antalet jag skulle intervjua utgick jag först från tidsaspekten. När det kommer till 

kvalitativa intervjuer måste man ha hur lång tid man har i åtanke, hur mycket empiri man 

klarar av under tidsperioden och även att hellre ha några få väl utförda än att trycka in flera 

och genomföra dem mindre väl (Trost, 2010). Jag har valt fyra främst för att kunna analysera 

min empiri utan att den ska bli övermäktig inom den tidsram vi fått. 

På grund av att pandemin är högst närvarande under uppsatsperioden valde jag tidigt att 

genomföra mina intervjuer på distans och erbjöd deltagarna antingen videolänk eller över 

telefon, varpå det blev att jag genomförde samtliga över kommunikationsverktyget Teams. 

Bryman (2018) skriver att telefonintervju inte tillämpas särskilt ofta i kvalitativ forskning. 

Författaren delger forskning som visar att skillnaden på att ha telefonintervju och fysisk 

intervju kan vara skillnader när det kommer till hur väl utvecklade svar intervjupersonen ger, 
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men att det även finns forskning som visar på att så inte behöver vara fallet och att de olika 

intervjuformerna liknar varandra när det kommer till svar och längd. Det man tappar med 

telefonintervju är intervjupersonens kroppsspråk samt att intervjupersonen lättare kan avsluta 

intervjun (ibid). Eftersom mina intervjuer har genomförts med webbkamera så har jag i den 

mån det går ändå kunnat se och uppfatta kroppsspråk och miner. En annan fördel med att ha 

intervjuerna över videolänk är att den geografiska platsen inte har påverkat mitt urval. 

4.3 Tillförlitlighet 
När man pratar om en undersöknings tillförlitlighet utgår man ofta från reliabilitet och 

validitet. Men det finns diskussioner om det verkligen är lika relevant för kvalitativa metoder 

som för kvantitativa metoder (Bryman, 2018). Validitet är till för att undersöka om det man 

undersökt mäter det man ämnat att undersöka (Bryman, 2018). När man utgår från kvalitativa 

metoder så rör det sig sällan om mätning, ifrågasätter om validitet blir så relevant för 

kvalitativa forskare (Bryman, 2018). Trots att validitet inte är lika relevant i kvalitativ 

forskning menar Ahrne och Svensson (2015) att trovärdighet möjligen är speciellt viktigt för 

kvalitativ forskning i det avseende att naturvetenskap och kvantitativ forskning redan anses 

vara trovärdiga, medan den kvalitativa forskningen i större utsträckning måste skapa 

trovärdighet.  

Bryman (2018) skriver om alternativa kriterier från Lincoln och Guba för bedömning av 

kvalitativa undersökningar. Där förklaras tillförlitlighet med trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet som ett sätt att bedöma. Trovärdigheten här är hur acceptabel undersökningen är 

för andra människors ögon. Överförbarheten, som kan överföras till validiteten som jag nämnt 

ovan, men att det här handlar mer om hur väl utformade beskrivningar är, och om resultat och 

analyser håller för annan kontext, eller samma plats i senare tid (Bryman, 2018). Pålitligheten 

säkerställs via granskning där processen är i fokus (ibid). För att min uppsats ska hålla hög 

tillförlitlighet gäller alltså att jag utför undersökningen med objektiva ögon som gör att jag 

håller mig inom syftet. Även om validiteten inte är lika relevant i min undersökning då jag 

varken skall mäta eller generalisera, så är det viktigt att vara noggrann i min behandling av 

empirin så det ger en rättvis och förståelig bild för den som läser och speglar det som 

intervjupersonen menat att berätta. Min bild och mitt mål speglar andra föreslagna kriterier 
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som hänvisar till idéer från Yardley (Bryman, 2018). Yardley understryker kriterier om 

sensitivitet till kontexten, engagemang och stringens, tydlighet och sammanhang samt effekt 

och betydelse på teorin.  

Något att ta med i diskussionen om min undersöknings tillförlitlighet är mitt eget intresse till 

fotboll. Jag är själv aktiv i föreningslivet och följer den globala fotbollen. Jag delar dock inte 

samma erfarenheter utanför planen som de jag intervjuat i min undersökning. Bryman (2018) 

belyser just fenomenet hos kvalitativa forskare att vilja ”se världen med andra ögon” och hur 

vanligt det är. Han vill vidare även skriva om risken att själv identifiera sig med de 

intervjuades ögon, och att syftet med undersökningen tappas bort (ibid). Det gäller även 

kritiken mot kvalitativ forskning, att den är för subjektiv och att den själv skapar 

uppfattningar om vad som är viktigt (Bryman, 2018). Att min subjektivitet skulle påverka 

undersökningen åt någon riktning för att jag själv har fotboll som intresse anser jag istället ska 

vändas åt andra hållet - mitt intresse för fotboll och nyfikenhet för erfarenheter och ”se 

världen med andra ögon” bidrar med engagemang och motivation i min undersökning.  

4.4 Etiska överväganden 
Min frågeställning och mitt syfte är i sig inget känsligt eller särskilt personligt. Dock så kunde 

jag inte förutse vad deltagarna skulle svara på mina frågor, som gav stort utrymme för egna 

formuleringar. Därför var jag inför intervjuerna tydlig på vissa punkter såsom att informera 

om studien, samtycke till att spela in intervjun med annat som jag nämner nedan. Svensson 

och Ahrne (2015) skriver om vikten av informerat samtycke, något som de tagit från 

vetenskapsrådet. Ett informerat samtycke ska innehålla information som gör att deltagaren vet 

vad som ingår i studien och kan ta ställning till huruvida hen vill delta. Det bör även ingå att 

uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt, inte kan identifieras av utomstående samt att 

uppgifterna inte får användas i ett sätt som kan påverka den enskilde (ibid).  

Vetenskapsrådet (u.å) listar fyra forskningsetiska huvudkrav som har till syfte att ge normer 

mellan forskare och undersökningsdeltagare. Vad gäller informationskravet, förutom det jag 

nämnt i ovanstående stycke, finns det stor möjlighet att dela med mig av undersökningens 
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syfte. Om det hade funnit risk för obehag i min intervju hade jag tagit upp det, dock så 

värderar jag risken för obehag som liten.  

Nästa krav Vetenskapsrådet listar är samtyckeskravet. De skriver att om undersökningen inte 

innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur kan samtycke inhämtas av företrädare. Jag 

har i samband med intervjuerna samlat in ett muntligt samtycke på att jag får spela in 

intervjuerna, både för att underlätta min bearbetning och även för att det är säkrare att jag kan 

göra deltagaren rättvisa och korrekt återge vad individen berättat. Det är även viktigt att delge 

information att deltagaren kan avbryta sitt deltagande när personen än vill (Vetenskapsrådet, 

u.å). Det tredje kravet från Vetenskapsrådet (u.å) är konfidentialitetskravet, där som nämnts 

ovan tyngden av att göra personliga uppgifter konfidentiella och att uppgifterna inte får 

användas på ett sätt som kan påverka deltagaren. Det sista är nyttjandekravet, där det 

poängteras att uppgifter inte får användas för icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 

u.å). En rekommendation Vetenskapsrådet också ger är att informera om var resultat av min 

undersökning kommer att publiceras, vilket jag gjort. 

4.5 Analys och bearbetning
Efter det att jag genomfört intervjuerna och var färdig med transkriberingen började jag 

bearbeta min text och sedan analysera. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver om tre 

grundläggande arbetssätt för att bearbeta sin empiri: sortera, reducera och argumentera. De 

skriver att om man lyckas först få ordning på sin text och sen lyckas reducera den utan att 

tappa nyanser eller komplexitet har man lagt en bra grund. För att ordna och sortera min 

empiri tänker jag använda mig av kodning som är en populär metod för bearbetning av 

material i samhällsvetenskaplig forskning. Enligt Charmaz bör den som analyserar koda i 

olika steg (Rennstam & Wästerfors, 2015). Först med spontana kommentarer när man läser 

igenom sin empiri, för att vidare bryta ner mönster. Jag sorterar min empiri med hjälp av 

reducering i mitt material, då skapas koncentration och det mest relevanta blir kvar och 

därmed skapas ordning (Rennstam & Wästerfors, 2015). Med att argumentera akademiskt 

utifrån empiri menas bland annat att man kopplar sin empiri till teorier och förklarar hur de 

kan tolkas genom varandra (ibid). För att kunna göra det ordentlig krävs det även att de 
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teoretiska begreppen man använder sig av är välutvecklade och förklarade vilket jag gjort 

ovan (Rennstam & Wästerfors, 2015). 
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5. Resultat och analys 
Jag kommer nu att presentera min empiri och diskutera den med det kunskapsläge och de 

teorier jag presenterat. Jag kommer ”döpa” mina intervjupersoner efter siffror, från 1 till 4, i 

den ordningen jag intervjuade dem. Min analys har jag delat upp i olika teman som jag funnit 

centrala när jag analyserat empirin. Först med fotboll som igenkännbart och gemensamt med 

hjälp av Idrottens språk men där även fotbollen med en exkluderande funktion syns. Efter det 

kommer jag analysera kring socialt sammanhang, att känna en gemenskap och att skapa sig 

ett socialt nätverk genom sin förening. Sedan skriva om integrationsarbete inom 

föreningslivet som en normaliseringsprocess där man skapar och lär sig normer, och där även 

tidigare föreningsnormer kan utgöra hinder i arbetet. Sist går jag även in på den 

tidsomfattning och det engagemang som mina intervjudeltagare lägger ner i sitt 

föreningsarbete. 

5.1 Fotboll som globalt fenomen 
Något samtliga av mina fyra intervjupersoner lyfte var fotbollens spridning i världen - alla vet 

vad fotboll är. På det sättet är det en fantastisk ingång och samlingsplats i deras 

integrationsarbete. Intervjuperson 4 sa under intervjun: 

Fotboll är internationellt. Du behöver inte prata något speciellt språk för att spela 

fotboll. Det är liksom bara slänga ut en boll så vet alla ungefär hur reglerna ser ut. Och 

det räcker ganska långt för att få olika målgrupper att möta varandra. Så att använda 

fotboll som en samlingspunkt där alla kan känna igen något inom sporten, är den 

främsta dragningskraften tycker nog jag. Sen är inte det, fotbollen är ju bara verktyget 

för att få folk att komma och samlas. 

Fotbollen räcker ganska långt för att få olika målgrupper att möta varandra och intervjuperson 

4 använder fotbollen som en samlingsplats på grund av dess dragningskraft. Det som 

Riksidrottsförbundet (2019) skriver i Idrotten vill om att idrottens språk pratas av alla 

bekräftar intervjuperson 4 och precis som Fundberg (2017) menar så har fotbollen därför en 

låg tröskel för att samlas. Intervjuperson 4 påpekar dock att fotbollen bara är verktyget för att 
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få folk att samlas vilket intervjuperson 2 även berättar om när han berättar om individer som 

kommit till Sverige: 

Då blir ju fotbollen en del i det här för att det är gemensam nämnare annars blir det 

väldigt svårt få in nysvenskar eller invandrare eller vad vi kallar dem. Med tanke på att 

de vet inte vad innebandy är, de vet inte vad ishockey är. De vet vad fotboll är för det 

är så världsomspännande så att det liksom finns ju överallt i alla länder. Då blir det 

lättare att få de att förstå och komma med och det finns ett intresse och sen ger det ena 

det andra. 

Fotbollen blir den gemensamma nämnaren för att starta någonstans. Den blir en form av 

symbolisk kommunikation på planen. Precis som att kommunikation härstammar från latinets 

communicare och betyder att göra gemensam så blir fotbollen den här gemensamma 

nämnaren (se Stier, 2019). Med fotbollens språk som sträcker sig globalt finns det möjligheter 

till att genom språket konstruera en meningsfull verklighet som Stier (2019) konstaterar. Den 

kan vara det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2019) uttrycker med att den erbjuder en 

miljö där människor kan mötas var de än kommer från eller vilken socioekonomisk situation 

de än har. I och med det fenomenet, att det är ett språk som funkar runtom i världen och att 

reglerna är samma, gör att det som SOU (2008:58) påstår att idrott som integrationsarena till 

stor del är självklar infriat. Med communicare, att göra gemensam, och integration, att förena, 

blir fotbollen en arena. Intervjuperson 3 instämmer med det viktiga att fotbollen är 

världsomspännande men poängterar att språket inte är nog för att fotboll ska fungera som 

integrationsarena:  

Så att den är ju inkluderande och integrerande på så sätt men det beror ju också på 

miljön. Alltså hur laget i stort är, är man inbjudande, finns det fördomar, alltså hur tar 

man hand om varandra. 

Bara för att språket fungerar överallt så betyder inte det att fenomenet leder till integration. 

Precis som Ekholm (2019) menar så kan fotbollen gynna ungas sociala liv, men den är 

knappast i sig nog för att förändra de faktorer som skapar segregation och utsatthet. Det som 
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Carlman och Vikström (2017) visar med att nyanlända stannar på grund av gemenskap, 

utveckling av svenska språket och utveckling i sitt idrottande gör det tydligt att fotboll är mer 

komplext än att det enda som krävs är sporten. Intervjuperson 3 pekar på nödvändigheten på 

gemenskapen för även om fotbollens språk är integrerande och inkluderande, så räcker inte 

det. Just det att idrottens språk inte är tillräckligt är även intervjuperson 1 tydlig med:  

Jag är inte övertygad om att mottagandet, det finns bokstavligen föreningar som jag 

aldrig skulle tipsa mina ungdomar till att ta sig till för att det finns alldeles för mycket 

motsättningar. Jag vet att de inte skulle bli väl, om man har varit ute och spelat 

matcher och man har hört föräldrar eller folk runt omkring kalla våra ungdomar saker 

och ting på grund av hudfärg och liknande, då slussar man inte dit några barn. Så 

fotbollen är fantastiskt integrationsverktyg för det spelar verkligen ingen roll var du 

kommer ifrån, vad du tror på, bollen är rund och reglerna är samma över hela världen. 

Men är inte mottagandet bra och du har flyttat in samhällsklimatet till fotbollen eller 

föreningen då är det katastrof. För då är det som ett ”slap in the face” när de kommer. 

Idrottens språk är fantastiskt men det finns en kultur inom vissa föreningar som utesluter, i det 

här fallet med rasistiska toner som gör att fotbollen blir exkluderande. Intervjuperson 1 visar 

precis på det som Fundberg (2017) menar, att fotbollen kan vara en inkluderande faktor där 

alla talar samma språk men att det inom fotbollen, precis som i resten av samhället, finns 

olika former av exkludering som begränsar integrationsarbetet. Som Putnam menar finns det 

föreningar som är exkluderande och förstärker den homogena gruppen som ingår i dessa 

föreningar (Giddens & Sutton, 2013). Även om föreningar som intervjuperson 1 syftar på 

med stor chans är en breddförening så har de ändå en sammanbindande kultur med normer 

och värderingar som exkluderar (Lahti Edmark, 2007). Sen är det även så att om alla kan 

språket så är det inte självklart att alla får kontakt med fotbollen, så här säger intervjuperson 3 

på frågan om fotboll har en integrationskraft: 

Den har ju det om man kommer i kontakt med den. Och det är väl det som är det, vad 

ska man säga, det som vi skulle jobba lite mer är ju att man faktiskt får kontakt med 

den. 
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Även fast språket möjliggör, så måste man komma i kontakt med den. Vilket även Hertting 

och Karlefors (2012) kom fram till med sin forskning, att barn som är nya i Sverige har svårt 

att komma i kontakt med idrottsverksamheter. Intervjuperson 3 vill jobba mer uppsökande 

med sin förening vilket ligger i linje med det som Riksidrottsförbundet (2019) vill, ett steg 

mot att nå ut till fler var att arrangera spontanfotboll på fredagar för barn och ungdomar. Hon 

säger: 

Där ser vi ju att det kommer väldigt varierat med både såna som är i våran egen 

förening, de som är med i den andra föreningen på orten som kommer och även såna 

som inte är föreningsankutna alls och då ser man ju lite också på kläderna var, liksom, 

ja men de kommer i gympadojor men det kan vara jeans och luvtröja så det är inte så 

noga hur man ser ut och såna saker utan kom ner och lira, helst skor på fötterna i alla 

fall liksom. Så att där har vi kanske nått den här inkluderingen, integrationen som vi 

inte nådde innan utan då var det sån specifik målgrupp men här är det verkligen alla. 

Fotbollens språk är fantastisk på det sättet att den spänner sig runt hela jordklotet och att det 

kommuniceras med hjälp av den överallt, som intervjuperson 3 illustrerar ovan så är ibland 

det enda som behövs skor. Med deras spontanfotboll som nämns skapas en gemenskap hos 

många olika grupper som integreras med fotboll som gemensam nämnare, precis som latinets 

definition på kommunikation att göra gemensam (Stier, 2019). Den är också överbryggande 

med fokus på förena olika grupper av människor i sin förening (Lahti Edmark, 2007).   

5.1.1 Sammanfattning 

För att fotbollen ska fungera som arena för integration, en process där skilda grupper förenas 

behövs mer än en boll och två mål. Både Intervjuperson 4 och 2 använder den som en 

samlingsplats på grund av dess starka dragningskraft. Intervjuperson 1 drar sig för att slussa 

spelare till vissa klubbar där det visats rasistiska mönster, vilket gör att fotbollen fyller en 

exkluderande funktion. Där är intervjuperson 3 också försiktig, den kan vara väldigt 

integrerade men mottagande förening måste vara öppen och hon säger att man först måste 

komma i kontakt med den för att den ska kunna ha någon effekt. Fotboll som globalt fenomen 

med ett gemensamt språk är en styrka, den skapar en förutsättning för att vara en 
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samlingspunkt och en arena för integration. Men som mina intervjudeltagare stryker under så 

krävs det mer för att den även ska fungera som en integrerande kraft. 

5.2 Det sociala sammanhanget 
Ett mönster genom de intervjuer jag genomförde var att alla pratade om ett socialt 

sammanhang och att det var något som eftersträvades i integrationsarbetet. När jag frågade 

om vilka effekter deras integrationsarbete visat och om de trodde att integrationsarbetet även 

påverkade deltagarna utanför fotbollsföreningen så nämndes det sociala sammanhanget i stor 

omfattning. Några såg även att det sociala sammanhanget kunde gynna föreningen med att få 

dem aktiva inom andra föreningsaktiviteter, där fotbollen ofta är första steget in. 

Intervjuperson 1 illustrerar det sociala sammanhanget inom föreningen hon representerar och 

dess syfte: 

Oavsett om du har slutat spelat fotboll, du spelar på annan ort, du kanske till och med 

lyckas bli halvproffs ute i Europa så kommer du alltid hem till kamratgården så fort du 

har chansen och så säger du ”ah men det här är hemma”. Och det är ju också väldigt 

väldigt skönt för att man vet ju också att det finns, att de ser det som en trygghet och 

det är vårt syfte att man ska känna en trygghet.  

Hennes förening har som syfte att klubbstugan ska kännas som ett hem, oavsett om man 

spelar fotboll eller ej. Fotbollen blir en parentes i sammanhanget och personen som återvänder 

gör det snarare på grund av ett starkt socialt kapital, där hen känner en tillförlitlighet och vet 

normerna och värdena som finns inom föreningen. Men när det kommer till det sociala 

kapitalet berättade många om hur det sociala kapital som skapats genom fotboll har spridit sig 

till andra sektorer i samhället, intervjuperson 2 påvisar det här med ett exempel: 

Slussa in dem i verksamhet, skapa juniorlag som de här ensamkommande då var i eller 

så var de i vårt veteranlag de här äldre gubbarna som ville spela fotboll från Syrien 

och så vidare. Och där vart det la integration i verkligheten egentligen, för där fick de 

ju ett nätverk i vårat veteranlag och där fick de kontakter som sedermera gav ett jobb. 

Antingen jobbade man på en plats där man behövde folk och man kunde ge referenser, 
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eller så var det nån som hade egenföretag som tänkte ”den där killen, han skulle jag 

nog kunna ge arbete”. Så det var liksom, riktig integration. 

Här tar han exempel från när gubbar kom in till verksamheten genom fotboll som är en form 

av kulturellt kapital, en fritidsaktivitet (se Giddens & Sutton, 2013). Genom fotbollen skapade 

de socialt kapital i form av kontakter som sedermera även kunde hjälpa till med ekonomiskt 

kapital via jobb. Det blir tydligt hur det sociala kapitalet av att känna ett sammanhang och 

tillförlitlighet även kan hjälpa bortom föreningslivet. Intervjuperson 4 visade också att när 

man får ett kapital så blir det lättare att tillägna sig något av de andra: 

Få ett sammanhang, ge dem en utbildning i ledarskap för att de sen ska kunna ta den 

till nästa nivå om de ville, i föreningen eller vad som helst. Men när de också fyllde 

18, starta IK B samhälle för att ge dem ett första jobb som en del av 

integrationsarbetet. Så ett: få unga liksom att förstå att det spelar ingen roll vart du 

kommer ifrån, vi måste respektera varandra och förstå varandra. Ge dem utbildning 

och ge dem en känsla av sammanhang samtidigt som vi nånstans också kan ge dem 

den första raden på CV:t. För att ge de lite förutsättningar för att de gjort något när de 

gått ut gymnasiet. 

Med utgångspunkt från ledarerfarenheter förklarar intervjuperson 4 processen i det 

integrationsarbete han utförde i den förra föreningen han tillhörde. Han visar på att det arbete 

som utfördes i föreningen byggde på flera olika typer av Bourdieus kapital parallellt (se 

Giddens & Sutton, 2013). Citatet ger även bild av det som föreningar ofta syftar till, att man 

samlas runt ett gemensamt intresse, bildar en samvaro och ett nätverk som leder till normer 

och värderingar (Lahti Edmark, 2007). Förutom att man lär sig fotboll, får man även 

utbildning, skapar sig ett sammanhang, och ges även möjlighet till ett första jobb när de fyllt 

18:  

Så då börjar 18-åringar och upp som vandrar kvällsvandringar på vissa områden. Vi 

sökte pengar för att bedriva spontanfotboll på vissa ställen och det var också ett sätt 

33



för dem att få sitt första, ja men sin första rad på CV:t men också lära sig att ta ansvar 

när det kommer till arbetstider och så (Intervjuperson 4). 

Det här är något som även intervjuperson 3 ger exempel på: 

Då kommer ju frågan, kan du vara referens och då blir ju mycket av, referensen blir ju 

mycket om beteendet som man både haft och lärt, så den börjar ju liksom spridas ut 

nu. 

Det sociala kapitalet ger mervärde och flyttar sig utifrån, och som Putnam menar med 

jobbsökande, och även arbeta inom föreningen hjälper deltagarna att även utföra sitt 

medborgarskap (Giddens & Sutton, 2013). Intervjuperson 2 har med sin förening samarbetat 

med kommunens arbetsmarknadsenhet för att erbjuda praktikplatser för arbetslösa hos dem, 

han vittnar om hur föreningen är framgångsrika med att kunna hitta jobb åt de som har 

praktikplats hos dem inom några månader: 

Alltså sammanhanget, föreningen, tillsammans. Annars kanske man slängs ut på 

företag eller kommunal verksamhet - det finns inget sammanhang, du sätts ut för att 

gräva en grop liksom. Här hos oss får du verkligen hjälpa till och träna laget, och 

hjälpa till att städa och måla eller vad det nu ska göras på anläggningen. Och till en 

arbetsledning som är nära, som är nära dem, lära känna dem, förstå dem, ser och hör 

dem. Då får du effekt. 

Han poängterar det sociala sammanhanget där de som praktiserar tillgodoses med som en 

starkt faktor. Socialt kapital bidrar till att du får, kanske vågar, ta mer ansvar och 

intervjuperson 2 menar att du även får andra färdigheter än du kanske annars får om du 

kommer till ett företag som inte har samma sammanhang som föreningar. Som Lahti Edmark 

(2007) visar så har föreningar genom tiden fått samarbeten med offentlig sektor och blivit del 

av politiska processer, som i exemplet ovan att få ut människor i arbete. Något som Agergaard 

(2011) och Ekholm (2019) skrivit om är hur föreningar agerar i socialpolitiska frågor. Det ska 

både vara effektivt och billigt samt innehålla ett intresse inom normer och värderingar 
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(Agergaard, 2011). Som i citatet ovan utförs socialpolitiska mål i att få ut folk i arbetet, 

samtidigt som de ingår i ett sammanhang och får ta del av normer och värderingar.  

Något jag även vill uppmärksamma är det symboliska kapitalet som syns i deras arbete. På 

min fråga när jag undrar om deras integrationsarbete även påverkar deras liv utanför 

föreningen och i deras vardag så ger intervjuperson 1 ett konkret exempel på en kvinna som 

var nyanländ från Somalia: 

Och den här kvinnan använde jag ju dessutom varje gång jag skulle prata med andra 

somaliska mammor och liknande för att hon, aa, var ju sån lysande förebild. Så helt 

plötsligt när de på introduktionscentrum behövde anställa en samhällsinformatör, 

alltså någon som processar saker med grupperna på deras språk så frågar de mig om 

jag kände till någon bra person och jag bara ”Ja, gud [namn] måste ni ju anställa, hon 

har ju verkligen gått all in i det här”, så de testade henne och än idag jobbar hon för 

kommunen… 

Hon förklarar här hur hon använder kvinnan i form som förebild i sitt arbete. Genom att visa 

hur kvinnan med hjälp av föreningslivet och sina sociala kapital integrerats med 

föreningslivet och andra delar av samhället så blir hon en förebild och får ett symboliskt 

kapital som intervjuperson 1 använder sig av. 

5.2.1 Sammanfattning 

Det sociala sammanhanget, nätverket är något som alla intervjupersoner pratar om som viktigt 

för att integrationsarbetet ens ska vara möjligt, sen så visar de även på konkreta exempel på 

hur de genom sitt föreningsarbete även påverkar deltagarna i andra sektorer i samhället. De 

visar också att om man har ett starkt kapital, kanske socialt i form av sammanhanget i 

föreningen, så ger det nätverket möjligheter för att kunna få ett jobb, eller utbildning. Utifrån 

den teorin av Bourdieu (Giddens & Sutton, 2013) finns då fotbollen, utan stora språkhinder på 

planen, som ett kulturellt kapital och då blir det som intervjuperson 2 sa: ”då blir det lättare att 

få dem att förstå och komma med och det finns ett intresse och sen ger det ena det andra.”. 

Om föreningen individen tillhör lyckas skapa ett sammanhang som gynnar individen kan det 

vara en styrka, men om det sociala sammanhanget inte tillgodoses kan det istället bli en 
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svaghet och en begränsning. Därför behövs sociala sammanhanget om fotbollen ska vara en 

arena för integration. 

5.3 Föreningslivet som en normalitet 
Med det integrationsarbete som mina intervjupersoner utför eller utfört så delger alla något 

om norm eller normalisering eller normalitet. Det kan vara allt från att utveckla normer i en 

grupp, utmana normer i en förening eller försöka lära människor om föreningsliv om det inte 

ingår i respektive persons norm. Därför har jag valt att dela upp det här avsnittet i två delar, 

föreningsnivå och individnivå. Jag vill inleda med ett citat från intervjuperson 4: 

Jag har ju använt fotbollen som en samlingspunkt för att skapa nya vänner för att lära 

sig språket, för att förstå den svenska samhället. Sen har jag hoppats på att de har 

umgåtts privat också för att kunna öva mer och första mer av de svenska strukturerna 

och samhället, det handlar inte om att förändra någon men jag tror ändå att man måste 

förstå hur det är samhället är uppbyggt som man bor i för att kunna ta sig vidare 

framåt på nåt sätt också. 

Det handlar ofta inte om att förändra någon utan att förstå normer och värderingar. Även om 

normalisering är en process mot något normalt där man socialiserar sig för att lära och förstå, 

så kan det vara mer att lära någon om föreningslivet och hoppas att individen vill medverka i 

sammanhanget, än att förändra någon för att vara med.  

5.3.1 Föreningsnivå 

Den idrottsliga verksamheten i Skandinavien och Sverige bedrivs till nästan uteslutande delen 

av civilsamhället. Som visat från SCB (2003) så var runtomkring 90 procent medlemmar i 

minst en förening i Sverige. Det är med andra ord normalt att vara medlem i en förening i 

Sverige. Intervjuperson 4 sa under intervjun: 

Bara att få vara med i en förening tror jag är ett integrationsarbete i sig in till det 

svenska samhället. 
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Föreningslivet har en stark plats i det svenska samhället som formar normer och värderingar, 

men vad som är normalt förändras med tiden vilket även gäller i föreningar (Lahti Edmark, 

2007, se även Svensson, 2007). Men att enbart vara med i en förening och se de normer och 

värderingar som finns där tror intervjuperson 4 hjälper till om målet är att man ska integreras 

till det svenska samhället. Intervjuperson 3 förklarar hur de i föreningen utmanar sina normer 

för att sprida sig: 

Vi har börjat tittat bara såna här enkla grejer i föreningen, vad har vi som, vilka språk 

har vi? Naturligt? Så man kan översätta information eller om föräldrar har nån fråga 

eller om ledare behöver fråga nånting. 

För att kunna nå ut till fler inventerar de inom föreningen vilka språk de har så att de kan 

förbereda information till fler än vad de redan kan. På så sätt ändra, utveckla det som är 

normalt i deras förening och hon säger även det som ett tips till föreningar runt om i landet 

som vill nå ut till fler målgrupper: 

Jag tror att det är just det med föreningar, man får sätta sig ner helt enkelt och kolla 

här är min by eller samhälle liksom, vad har vi för målgrupper, vilka är det vi inte når 

med vår dagliga, liksom ordinarie verksamhet och sen fundera på hur man skulle 

kunna göra det. 

Carlman och Vikström (2018) visade med sin forskning att det krävs mer än att inte säga nej 

för att lyckas med integrationsarbete och att invanda och gamla arbetssätt behöver utmanas. 

Precis som ledarna i deras undersökning tyckte att nyanlända ungdomar kunde ”sakna” något 

för att passa in i föreningen, kanske var det så att ledarnas förening inte vågat utmana normer 

och värderingar för att kunna utföra ett bra arbete? Men som många ledare i undersökningen 

var inne på så hade det väckts tankar om deras arbete till framtiden (ibid). Med 

intervjupersons 3 citat ovan blir det tydligt att breddföreningar kan hjälpa till om man 

rannsakar sig i föreningen, och integrera människor som inte är aktiva inom föreningslivet. 

Då blir begreppet integration och normalisering nära besläktade, då något ska förenas med en 

större helhet (se Östnäs, 2007). Inom intervjupersons 2 förening har de en historia av att jobba 
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med integrationsfrågor, både med socialpolitiska som nämnts ovan men de har även hjälpt 

människor att integreras med sin förening sen Balkankrisen. Han nämner lite om arbetet som 

de gör inom föreningen: 

Vi har hjälpt dem med allting nästan. När de väl har fått ekonomin, ett arbete och ett 

sammanhang så är det ju lättare och kunna fungera där ute i samhället. Det vanliga 

samhället. 

När deltagarna i föreningen fått starkt socialt och ekonomiskt kapital säger han att det är 

lättare att fungera i samhället, ”det vanliga samhället”. Det normala, eller vanliga, som styrs 

av vad som är kulturellt kollektivt önskvärt (Svensson, 2007). ”De”, i det här fallet, 

socialiserar sig hos föreningen och lär sig sociala värden som anses värdefulla (Östnäs, 2008). 

Frågan är vilka värderingar och normer som lärs ut, föreningsnormer? För att jobba och tjäna 

pengar är nog något som är norm hos vem som helst, som Foucault menar (Svensson, 2007) 

så gör de flesta i samhället vad som förväntas av en och därför påverkas av förtryckets väsen. 

Intervjupersons 2 förening hjälper till med socialpolitiska frågor i att få ut individer på 

arbetsmarknaden, men erbjuder också ett föreningsliv där det finns en samvaro och socialt 

nätverk. Det sociala kapitalet individerna får genom föreningslivet leder till att de även kan 

utöva sitt medborgarskap (Giddens & Sutton, 2013). Intervjuperson 3 förklarar hur de 

resonerade när de skulle starta ett lag med bara ensamkommande, vanligtvis integrerar de 

nyanlända direkt in i existerande lag men de upplevde att storleken på gruppen var såpass stor 

att de först behövde starta ett eget lag innan de kunde integrera den med resten av föreningen:  

Det var väl något som styrelsen då pratade väldigt mycket om liksom att: vi ska 

självklart göra det här, vi ska satsa på det men vi får se till att det inte gör att våra 

andra medlemmar kanske får betala mer eller den biten utan det ska liksom, vi ska 

hantera det ändå på något annat sätt. Just i och med det redan hade sånt motstånd i 

samhället så var det på något sätt hitta den här balansen emellan. 

Det finns även normer inom föreningen som utmanas för att den ska kunna utföra sitt arbete. I 

Agergaards (2011) kvalitativa studie påvisar tränarna svårigheterna med att kompromissa med 
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sin verksamhet för vad de anser är politiska mål. Hos intervjupersons 3 förening så är de 

benägna och öppna att hjälpa till, men det utmanar ändå de normer som finns inom föreningen 

och samhället för att utföra arbetet, och hitta en balans.   

5.3.2 Individnivå 

Breddföreningarna som jag intervjuat genomför ett arbete där de på föreningsnivå jobbar med 

normer och värderingar för att förena individerna på gräsplansnivå. De vittnar också om hur 

de i sin vardag jobbar med normer och värderingar. Intervjuperson 1 berättar om hur hennes 

arbete kan se ut, och några av de målgrupper de riktar in sig på med sitt integrationsarbete:  

Men även de som bott i Sverige i många år och kanske till och med är födda här men 

aldrig kommit till föreningslivet på ett traditionellt sätt för att mamma och pappa inte 

har varit där. De måste ju ha en information, oftast vet man inte vad folkrörelsen i 

Sverige menas med, man vet inte hur en förening är uppbyggd. Så att det första vi 

börjar med är att informera ungdomar över hur viktigt det är att engagera sig, parallellt 

informera föräldrar om att: ”vad gör dina barn när de är ute på kvällarna”. Jag vet i 

alla fall vad mina gör när de går till en förening, typ så. Och det gör vi genom 

uppsökande verksamhet så ungdomarna träffar vi i skolor, hänger med dem på raster, 

skapar relationer, hänger med dem ute i området, skapar relationer.  

Hon förklarar att hos dem där föreningsliv inte är det normala så jobbar de uppsökande och på 

så sätt utmanar de normer och värderingar som finns hos den intervjuperson 1 möter. Försöka 

göra det normalt med föreningsliv och förklara att åka till deras förening är viktigt. 

Intervjuperson 1 jobbar redan uppsökande i sitt arbete medan intervjuperson 3 sagt att hon vill 

jobba mer uppsökande, och då framförallt med tjejer med invandrarbakgrund som inte är lika 

representerade i deras verksamheter, vilket även går att generalisera till föreningsidrotten i 

allmänhet i Sverige (se Fundberg, 2017).  

Wagnsson (2009) skrev om socialisation inom föreningsidrotten vars forskningsresultat visade 

att de barn och ungdomar som är aktiva upplever sig mer fysiskt och socialt kompetenta och 

har starkare självkänsla, några av de sakerna som anses viktigt genom föreningslivet. 
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Intervjuperson 4 ger exempel på hur det kan se ut i hans arbete när de socialiserar sig i 

gruppen och samtidigt jobbar med normer: 

Det är mycket samtal, jag har brutit träningar för å prata om saker som dykt upp under 

träningar som de hatar. Men det är ju bara en viktig del. Vi är också vuxna människor, 

det är vår, alltså inte vår plikt men det är ju, han gör nånting som är väldigt grovt eller 

väldigt fel så måste ju jag som vuxen poängtera det så att det inte blir normaliserat. 

Och då är det viktigt att man också bryter för att kunna prata om det. Och markera, att 

säga ”jävla hora” eller nåt nedvärderande är inte okej, för blir det någonstans okej hos 

oss så blir det okej i skolan och hos sina vänner på fritidsgården också… … Var vuxna 

och var förebilder liksom.. 

Här visar han väldigt tydligt hur han jobbar med normer och värderingar inom sitt lag. Som 

Svensson (2007) skriver så blir normer ofta tydligast när de bryts, varför intervjuperson 4 i 

exemplet ovan avbryter träning för att han hörde något som bryter normen i deras förening, 

och förhindrar det från att bli normaliserat. Han använder sitt symboliska kapital också i form 

som förebild och ledare för att kunna göra det här. Precis som barnen och ungdomarna i 

Capalbos (2019) forskning och i Carlström och Vikström (2018) forskning så har ledaren en 

central roll. Citatet visar även att gruppen samlas runt ett gemensamt intresse, fotboll, och att i 

den samvaron jobba på normer och värderingen inom den (Se Lahti Edmark, 2007). Även 

normer som inte är självklara när en individ kommer till en ny kultur dyker upp i arbetet: 

För det var ju en sak som kom upp liksom man-kvinna, hur man interagerar. Bara såna 

där saker jag hade ju ingen aning om att man inte skulle titta varann i ögonen. Men jag 

var ju mer såhär ”titta på mig när jag pratar” så att jag vet att du vill, liksom hör vad 

jag säger. Så det var mycket såna saker också som att vad är naturligt i en sån här 

konstellation (intervjuperson 3). 

Det blir lätt missförstånd med det symboliska språket, i det här fallet angående ögonkontakt 

från två olika kulturer (Stier, 2019). Det blir tydligt hur man socialiserar sig med en ny miljö 

och hur genom kommunikation lär sig av varandra, vad som är normer för vem och hur olika 
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det kan se ut. Förutom kommunikation och symboliskt språk så finns det även en fråga om det 

ideella arbetet i föreningar som inte är norm för alla: 

Pratar vi om nyanlända och flyktingar som kommer från 2015 och framåt så är det ju 

att få dem intresserade och aktiva i föreningsarbetet. Det är en sak att aktivera de i 

projekt och de är anställda och tjänar sin peng. De tror ju fortfarande att jag har en 

heltidslön på grund av att jag är där nere och jobbar på min idé. Alltså de har ingen 

förståelse den ideella sektorn för den finns ju nästan bara i Skandinavien 

(Intervjuperson 2). 

Det ideella arbetet inom föreningar är inte en norm som finns i stora delar av världen på det 

sättet som fotboll spänner sig globalt, och intervjuperson 2 ser det som en utmaning att få 

nyanlända från 2015 och senare att vara aktiva i deras föreningsarbete. Även viktigt att ha 

med sig är att personer som inte deltar i föreningslivet kan ses som att de har ett demokratiskt 

underskott, och inte har möjlighet att göra sin röst hörda i frågor som engagerar (Lahti 

Edmark, 2007). 

5.3.3 Sammanfattning 

Föreningslivet är fyllt av normer och värderingar som både byggs, stärks, och upprätthålls. 

Mina intervjupersoner visade hur de på olika sätt jobbade med normer och värderingar i sina 

föreningar, både i interaktioner ansikte mot ansikte men även på föreningsnivå. När de pratar 

om normer och värderingar nämns knappt fotboll, utan det är föreningsliv som är i fokus. Vad 

är föreningar, hur fungerar de, introducera föreningslivet för människor där föreningslivet inte 

är norm. Fotbollen kan vara samlingspunkten där det förutom att utövas fotboll, som 

intervjuperson 4 gav exempel på, också arbetas med normer och värderingar. Föreningsliv är 

en styrka och grundpelare i det svenska samhället. Fotbollen, som utförs i föreningsform i 

Sverige, blir då en styrka där en lär sig om normer och värderingar som är värdefulla. Men det 

finns en svaghet i att inte alla nås av det vilket begränsar integrationsarbetet. För att fotboll 

ska kunna vara en arena för integration behövs föreningar som är öppna och integrerande i sitt 

arbetsätt. Det behövs också en uppsökande verksamhet för att nå ut till fler, men är det varje 

ideell förenings ansvar? 
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5.4 Ett engagemang som tar tid 
Som jag nämnt tidigare så jobbar samtliga i mitt urval aktivt med integration i deras förening. 

Alla berättar om det tidskrävande föreningsarbete som de lägger ner och jag har redan visat 

från intervjuperson 2 som vittnar om att andra har trott att han haft sitt föreningsarbete som 

heltidstjänst. I det här avsnittet kommer det även dyka upp skillnader mellan civilsamhälle 

och offentlig sektor, tillgängligt material och ekonomiska resurser. Den enda jag intervjuat 

som har avlönat yrke på heltid för att arbeta för sin förening är intervjuperson 1, i samverkan 

med tillhörande kommun. Så här uttrycker intervjuperson 1 sig om en del av det uppsökande 

arbete hon utför i sin yrkesroll: 

Jobbar jättemycket för flickorna i vårt område som har av traditionella skäl inte 

idrottat tidigare så det är ju väldigt stor del av våran tjänst, säkert 50 procent. Killarna 

får ju alltid komma till prova på-verksamheter men tjejer är mycket känsligare, där ska 

vi först lära mammorna varför man idrottar för att deras flickor ska göra det. Och då 

blir att vi jobbar med mammorna med. 

Hon uppskattar att hon jobbar hälften av sin arbetstid med uppsökande arbete. Idrotten vill 

(2019) uttrycker en vilja att idrottsrörelsen i Sverige ska jobba mer uppsökande vilket 

intervjuperson 1 visar ovan att hon gör. Dock så utför hon det här i sitt yrkesliv, hon tillägger: 

Om vi tycker att vi gör ett framgångsrikt arbete genom att vi kommer åt våra föräldrar 

och förklarar för dem så räcker inte det på långa vägar utan vi skulle behövt någon 

som matar det här varje dag. Och det är klart om du inte varken har en arbetsplats eller 

vänner som har sina barn i föreningslivet och sina barn som vet hur då man pratar man 

ju aldrig om det. Då får du en kort information och sen glöms den bort, typ. 

Trots att intervjuperson 1 lägger ner en halv heltidstjänst på uppsökande arbete så vittnar hon 

om att det inte räcker på långa vägar. Hur ska det då funka i en sektor som till största delen 

bedrivs ideellt? Något hon säger om civilsamhällets styrka men också betonar som en 

utmaning är: "då är det en fruktansvärd utmaning fortfarande för civilsamhället och 

kommunala stuprör och myndigheter har oceaner mellan sig.” vilket kan kopplas till det som 
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Agergaard (2011) menar att det finns en tro att den ideella sektorn kan utföra arbete effektivt 

och till en lägre kostnad, och att den ideella sektorn har en större autonomi i sitt arbete. 

Processer på kommunnivå tar längre tid än vad som krävs på föreningsnivå. Intervjuperson 3 

berättar också om all den tid som hon lägger på föreningsarbete och hur det kan vara krävande 

mentalt: 

Så har det ju varit en begränsning egentligen också med hur mycket man orkar 

mentalt. För det kan ju vara liksom om man suttit, först har man jobbat en hel dag sen 

går man och har fotbollen och sen så kommer hela liksom, det är någon som ska träffa 

advokaten eller det är nån som ska liksom på sån här återvändarsamtal. Det är liksom 

allt där emellan. 

Intervjuperson 3 upplever att det arbetet hon utförde tog på henne mentalt, först jobba heltid 

för att sedan ta sig an väldigt starka frågor i sitt föreningsarbete som gör att man tar slut på sig 

själv. Trots det här belyser hon senare den styrka som finns i lagandan. Det går att återkoppla 

till frågan Fundberg (2017) ställer om föreningar åläggs för mycket ansvar, eller ålägger sig 

själva för mycket ansvar? Intervjuperson 3 finner det jobbigt mentalt med integrationsarbete 

och föreningsarbete, och hon ålägger sig mycket ansvar för att hjälpa till. Att idrottsföreningar 

utför socialpolitiska mål som egentligen anses vara offentliga sektorns ansvar (Agergaard, 

2011) som här är hjälpa med alla möjliga sektorer runtomkring individen, görs på hennes 

egentid. Intervjuperson 4 delger också en utmaning om det ansvar han som han tagit på sig  

som föreningsledare: 

Resurser har alltid varit ett stort liksom, vi har alltid fått kämpa med resurser. Och 

pengar, alltså ekonomin generellt. Sen tycker jag inte det finns tillräckligt mycket 

material för att utbilda eller ge information till föräldrar med andra bakgrunder där 

föreningslivet inte är en så viktig del av samhället. Kan väl ändå säg att föreningslivet 

i Sverige har en ganska stor del av vårt samhälle liksom. 

Först så nämner han pengar som en utmaning och att de alltid fick kämpa med resurser för att 

kunna bedriva sitt arbete. Sen nämner han även utmaningen i att ge information till föräldrar 
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med bakgrunder där föreningslivet inte tar så stor plats. Är det hans uppdrag att informera 

dessa föräldrar om föreningslivet i Sverige eller är det den offentlig sektorns? Han nämner 

också om tiden som krävs för att klara av arbetet: 

Det är bara det att det krävs betydligt mycket mer än man har tid att lägga ner. Jag 

hade ju ett heltidsjobb och sen var klubbnamn också ett heltidsjobb liksom. Så det 

beror väl lite på hur mycket du väljer att offra från annat för att bedriva det du brinner 

för liksom. 

I hans föreningsarbete blev det som att han genomförde två heltidsjobb varav det ena då var 

helt ideellt. Det är som när vissa trodde att intervjuperson 2 (tidigare citat) hade en heltidslön 

bara för att han spenderade så mycket tid inom sin förening. Men det visar också på det 

sociala sammanhanget en förening kan skapa. Med all den här tiden som intervjuperson 2 

förening lägger ner, hade han gärna sett mer ansvar från politikers håll: 

Nej, det är ju som jag va inne på lite allting kan ju inte landa på ideell förening axlar. 

Nu har ju vi i vår förening egentligen drivkrafterna men jag tror inte alla föreningar 

runtom i Sverige, inte ens i våran kommun, vi försöker få fler att engagera sig på 

samma sätt i det här som vi har gjort, de har varit med på vissa delar men det finns inte 

tiden, drivkraften och framförallt engagemanget i de här frågorna och då måste ju de 

här frågorna upp på agendan politiskt och kommunalt bland tjänstemännen. 

Han upplever att hans egen förening har engagemanget att jobba med integration, men att inte 

alla föreningar runtom i Sverige har det, och att han då ser att frågan måste upp hos politiker 

och kommunalt. Agergaard (2011) visade resultat från en kvalitativ studie i Danmark där 

majoriteten av tränarna inte var benägna att utföra välfärdspolitiska tjänster. Intervjuperson 1 

sätter detta i ett perspektiv: 

Det är lite tabu i Sverige att prata om att man ska kunna arvodera fotbollstränare. 

”Absolut inte, vi har alltid haft ideellt engagemang”. Ja, men om jag står och ska ta 

emot ett antal 13, 14 ,15-åriga killar som har hur mycket trauma som helst i bagaget. 
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De har kommit till ett helt nytt land, de kanske inte har familjen med sig. De killarna 

har ju ofta extra resurser i skolan, de har extra resurser på fritidsgårdarna, de har extra 

resurser i alla samhällsfunktioner men föreningslivet ska förväntas att ha ideella vilket 

är, med handen på hjärtat, vilken ideell pappa som åker liksom för att hjälpa sin son i 

första hand orkar ta de utmaningarna? Det gör man ju inte. 

Intervjuperson 1 menar att integrationsarbetet kräver något mer än att bara utföra det 

idrottsliga. Regeringen sa att idrotten kan ”öppna dörrar, lära sig språk, regler komma in i 

samhället, nya kontakter, fot in i” (Fundberg, 2017) och SOU (2008:59) skriver att fotbollen 

har i många delar en självklar plats som integrationsarena med sin låga språkliga tröskel. 

Intervjuperson 1 tar och ifrågasätter vilka som orkar ta emot de utmaningar som kan komma 

med integrationsarbete och frågar om inte ledarna som engagerar sig i det här även ska bli 

arvoderade. Hon fortsätter: 

”…har du inte en eldsjäl oavsett om den får en lön eller inte så gör du inte det här 

jobbet. Utan det är ju, att du ska få ett stöd och lön för det du gör är ju för att inte 

bränna ut Sveriges alla eldsjälar.” 

För att göra det här jobbet som i kontext är integrationsarbete behövs enligt intervjuperson 1 

en eldsjäl och för att inte bränna ut dessa så behövs att de arvoderas. 

5.4.1 Sammanfattning 

Av resultatet framkommer att mina intervjudeltagare lägger ner mycket tid på sitt 

föreningsarbete. Intervjuperson 1 har det redan som heltidsyrke medan Intervjuperson 4 

upplevde att han efter sitt vanliga heltidsjobb åkte till sitt andra som var föreningen. 

Intervjuperson 3 berättar om det utmattande arbete som blev följden när hon först jobbade 

heltid för att sedan engagera sig med föreningen. Men allt till trots så finns det ett 

engagemang för att stanna kvar. Som intervjuperson 3 sa så blev de starka som ett lag, och 

engagemanget syns genom alla mina intervjudeltagare. Men för att klara av det här arbetet 

kanske det krävs en eldsjäl som intervjuperson 1 anser. Det finns en styrka i föreningsandan 

som engagerar människor, varpå det engagemanget kan bidra till att fotboll kan vara en 
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integrationsarena. Behövs det den här omfattande tiden för att genomföra integrationsarbete? 

Det blir en svaghet om inte varje föreningsledare varken har tiden eller engagemanget för att 

bidra i sociala frågor, utan hellre bara fokuserar på fotbollskunskaper.  
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6. Avslutande diskussion 
Vilka är då fotbollens styrkor och begränsningar som arena för integration? Och vad behövs 

egentligen för att den ska fungera som integrationsarena? Fotbollens största styrka i en 

kontext av integration, och kanske även generellt, är den låga språktröskeln då de flesta 

människorna på jorden vet hur den spelas. Mer än en boll krävs ibland inte för att samla en 

brokig skara människor som aldrig umgåtts för att spendera en kväll ihop. 

I mitt resultat visas fotbollen som en samlingsplats, men att det sedan är jobbet omkring som 

avgör om det ska vara en bra arena för integration. Den största nyckeln är gemenskapen och 

sammanhanget inom föreningen. När väl sammanhanget har tillgodosetts kan nätverkande 

hjälpa till i andra delar i livet om så behövs. Mitt resultat visade också att fotbollsarenan 

användes för att arbeta med normer och värderingar. Precis som i andra delar av samhället har 

fotboll alla möjliga typer av diskriminering vilket gör att föreningen, den enskilde ledaren och 

laget är avgörande för om fotbollen ska fungera som en arena för integration.  

Något annat som dök upp var den tid alla mina intervjudeltagare la ner i integrationsarbetet. 

Är det något som krävs? Om det är så, kan man förvänta sig det av varje föreningsledare som 

gör det ideellt att inte bara vara fotbollsfokuserad som ledare utan även jobba med 

integration? Eller ingår inte det i ansvaret som ledare i en breddförening? Bör 

Riksidrottsförbundet börja arvodera tränare och föreningar som lägger ner mycket tid och 

engagemang för att arbeta med integrationsfrågor?  

Det väcker många frågor som öppnar upp för vidare forskning. Jag är nyfiken på vad som 

hade hänt om jag hade tagit samma frågor i min intervjuguide och ställt till fler 

föreningsledare, vem som helst, för att skapa en bredare förståelse. Vad svarar föräldern, som 

är ledare främst för att sin unge spelar fotboll, på mina frågor? Vilka svar hade jag då fått? 

Känner idrottsledaren att hen har ett ansvar till att utföra socialt arbete och inte bara lära ut 

fotboll? 

Jag tycker det är ett spännande perspektiv när man resonerar kring integration och ingångarna 

till det. Hur förenar man skilda grupper via fotboll, i vilken ände börjar man? Enligt min 
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undersökning samlas man på planen, skapar sig ett sammanhang och nätverk inom föreningen 

och lär sig normer och värderingar för att sedan få hjälp i andra delar av livet. Med 

myndighetstänk inom socialt arbete och integration, var börjar vi då? Är det som i 

föreningslivet, först hitta ett sammanhang, eller riktar sig det sociala arbetet att så snabbt som 

möjligt göra klienten arbetsför? Jag anser att föreningslivet, fotboll eller ej, kan erbjuda något 

med sin gemenskap och sitt sammanhang som förenar och integrerar människor, kanske borde 

myndigheter nyttja mer ideella föreningar i sitt sociala arbete? 

Jag gick in i uppsatsen utan att veta vad som skulle komma ut på andra sidan. Jag tänkte 

ungefär: "okej, fotboll och integration är två saker som engagerar mig, så hur kan jag då 

skriva om fotboll som arena för integration?”. Jag förberedde en intervjuguide och tog kontakt 

med Sverige United och nu, helt plötsligt, är jag här. Processen har varit lärorik, tuff och 

inspirerande och jag hoppas att läsaren, precis som jag, har lärt sig något nytt. 
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8. Bilagor 
8.1 Intervjuguide 

Snabba bakgrundsfrågor: 
1. Vilken förening är du engagerad i och hur stor är den? 
2. Hur länge har du varit aktiv som ledare i föreningen? 

Öppnare frågor: 

3. Hur arbetar er förening med integration? 

4. Vilken är målgruppen för det integrationsarbetet? 

5. Hur tänker du kring påståendet ”fotbollen har en integrationskraft”? 

 

6. Vilka effekter har du kunnat se genom ert integrationsarbete i föreningen? 

• Kortsiktiga resultat 

• Långsiktiga resultat 

7. Påverkar det ni gör inom föreningen även deltagarnas integration till samhället, alltså 

utanför planen och i deras vardag? 

8. Vilka är de största utmaningarna i ert integrationsarbete? 

9. Vilka begränsningar finns inom fotbollen och föreningslivet som försvårar 

integrationsarbetet? 

10. Vilka tips hade du gett föreningar som vill/behöver jobba med integration men som inte 

riktigt har kunskapen att göra det? 
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8.2 Informationsbrev 
Hej (namn)!  

Mitt namn är Felix Bengtsson och jag studerar sjätte terminen på socionomprogrammet på 

Lunds universitet. Jag ska nu skriva min kandidatuppsats i socialt arbete och mitt syfte är att 

undersöka fotboll som integrationskraft. För att genomföra det här kommer jag att intervjua 

ledare från föreningar som har erfarenhet av att jobba med fotboll och integration. Jag har 

genom Sverige United fått information om ditt arbete och kontaktar just för att du har de 

erfarenheter som är relevanta för min kandidatuppsats. Förutom intervjuer kommer jag hämta 

kunskaper från tidigare forskning och skapa förståelse med teorier. 

Jag undrar om du kan tänka dig att delta i min studie och dela med dig av dina erfarenheter? 

Mina frågor kommer framför allt att handla om vad du tycker är styrkor med fotboll och 

integration som samhällskraft och vilka begränsningar som finns. Intervjuerna kommer ske 

via telefon eller videolänk, exempelvis Skype eller Zoom, på grund av den pågående 

pandemin och att det finns geografiska svårigheter. Intervjun beräknas ta max 30 minuter och 

jag hoppas att kunna utföra den under vecka 48 eller 49 på en tid och dag som passar dig. 

  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan när du 

vill. Om du samtycker kommer jag att spela in vår intervju. Det underlättar mitt arbete men är 

också viktigt för att jag ska kunna rättvist och korrekt återge exakt vad du sagt när jag sedan 

ska skriva min text. Ljudinspelningen kommer hanteras med säkerhet och kommer bara 

användas i forskningssyfte. Det är bara jag som kommer ta del av ljudinspelningen. När jag 

sen skriver min text kommer du att vara avidentifierad vilket betyder att inget kommer att 

kunna kopplas till dig av utomstående. 

Jag vill gärna intervjua dig för att höra dina erfarenheter angående det här ämnet. Om du kan 

tänka dig att ställa upp på en intervju återkom till mig, gärna även med en dag som passar dig. 

Om du vill ha mer information får du gärna kontakta mig här på mail eller på min mobil: 

076-7771616. 
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Min kandidatuppsats kommer sedan att publiceras på Lunds universitet som du kan ta del av. 

Tack på förhand! 

Felix Bengtsson 

Socionomprogrammet 

Lunds universitet
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