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Sammanfattning 

Den här studien undersöker hur fotboll kan fungera som en integrationsarena för 

nyanlända personer i Sverige. Syftet har varit att utforska fotbollens egenskaper för 

integration och vilka strategier som används för att möjliggöra social integration. 

Utifrån från syftet har två stycken frågeställningar formulerats:  

 

1.  Vilka socialt inkluderande egenskaper kan fotboll bidra med i arbete med social 

integration? 

2. Vilka sociala strategier används i projekten för att nå social integration?  

 

Tidigare forskning har gjorts på idrottens integrerande förmågor och visar att det både 

finns positiva och negativa samband. Studien har tagit hjälp av det teoretiska 

perspektivet symbolisk interaktionism för att se vilka samband som finns mellan fotboll 

och integration. Utifrån det perspektivet har begreppen primärgrupper, signifikanta 

andra och signifikanta symboler använts för att förklara dessa eventuella samband. 

Studien har genomförts med kvalitativ metod där intervjuer med ledare för fotbollslag 

med integrationsmål har utgjort det empiriska materialet. I analysen appliceras det 

teoretiska ramverket på studiens empiriska material vilket leder till slutsatser om att 

fotbollens socialt inkluderande egenskaper beror på gemensamma signifikanta symboler 

som underlättar kommunikation och således social integration. De strategier som 

används inom fotbollslagen visade sig fokusera främst på identitetsskapande och 

skapande av trygga sociala sammanhang. Dessa strategier kopplades således till 

studiens teoretiska begrepp signifikanta andra och primärgrupper. För djupare 

förståelse för relationen mellan fotboll och integration kan vidare forskning fokusera på 

liknande frågor men utgå från spelarnas perspektiv, då den här studien endast har 

intervjuat ledare. 
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Inledning 

I samband med flyktingkrisen hösten 2015, har samhällets ansvar att ta hand om nyanlända 

människor som sökt sig till Sverige ökat. Sedan dess har regeringens integrationsarbete 

framförallt fokuserat på de nyanländas etablering i samhället (Arbetsmarknadsdepartementet, 

2017) och ett område som har fått en viktig roll för integrationen i det här sammanhanget är 

föreningsverksamheten och däribland idrotten (Arbetsmarknadsdepartementet, 2016). 

  

Men integration som begrepp är svårdefinierat - vad innebär integration och när räknas en 

individ eller en grupp som integrerad i samhället är frågor som det inte finns några konkreta 

svar på. Det är svårt att mäta och tolka eftersom begreppets betydelse varierar beroende på 

sammanhang. Genom åren har det svenska integrationsarbetet bytt riktning – från en politik 

som, enligt en rapport genomförd av det före detta Arbetsmarknadsdepartementet (2001), 

konstruerade invandrare till en homogen grupp och därmed ökade känslan av utanförskap till 

att ha som mål att sträva efter kulturell mångfald i större utsträckning. I dagens 

integrationspolitik pratar politiker framförallt om ”nyanländas etablering” som huvuddel i 

integrationsarbetet och fokus ligger på att människor ska komma i arbete eller utbilda sig 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2017). Integration kan dock betyda mer än så och arbetet kan 

därför ske på olika plan och i olika delar i samhället. I avhandlingen Choosing Integration: A 

Theoretical and Empirical Study of the Immigrant Integration in Sweden (Diaz, 1993) 

beskrivs flera dimensioner som anses vara grundläggande för lyckad integration: 

kommunikativ integrationen, strukturell integration, politisk integration, social integration, 

familjeintegration, boendeintegration och personlig integration. Temat för den här studien är 

den sociala integrationen, vilken Diaz definierar som informell kontakt med 

majoritetsbefolkningen (Diaz, 1993: 72). 

  

Idrotten är ett område där en kan tänka sig att den sociala integrationen har möjlighet att 

främjas. Idrott kan vara mycket mer än bara lek eller ett sätt för människor att fördriva sin tid. 

Idrotten fungerar även som en arena för att föra människor samman och skapa gemenskap i 

samhället. I en debattartikel från 2016 argumenterar dåvarande idrottsminister, Gabriel 

Wikström, och riksidrottsförbundets ordförande, Björn Eriksson för idrottens ansvar i arbetet 

med integration, i samband med den stora flyktingkrisen från året innan. De pekar på idrottens 
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låga tröskel till deltagande och att det ofta inte krävs särskilda förkunskaper för att kunna 

delta (Regeringskansliet, 2016). Vidare är fotboll en av de sporter som i högst utsträckning 

inkluderar ungdomar från olika samhällsklasser och med olika bakgrund 

(Riksidrottsförbundet, 2010). Bland sporter som varit viktiga för integrationsarbetet kan en 

därför tänka sig att just fotbollen har haft en framträdande roll. Ur ett sociologiskt perspektiv 

är det intressant att undersöka hur social interaktion mellan olika sociala grupper kan fungera 

inom fotbollslag och vad det har för betydelse för integrationsarbetet, i linje med 

idrottssociologins fokus på vilka mönster och processer som formar mänskligt socialt 

beteende inom idrottens institution (Delaney & Madigan, 2009: 7).  

Syfte och frågeställningar 

Då fotboll är en global lagidrott som i stor utsträckning används för att integrera människor 

anses detta ämne vara relevant ur ett sociologiskt perspektiv. Syftet med denna studie är att 

undersöka svenska fotbollslag och vilka strategier som tillämpas för att möjliggöra 

integration. Utifrån detta syfte har två frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka socialt inkluderande egenskaper kan fotboll bidra med i arbete med social och 

kommunikativ integration? 

2. Vilka strategier används i fotbollslagen för att nå social integration?  

Avgränsningar 

Som tidigare nämnt är integration ett brett begrepp, integrationsarbete kan ske på olika plan 

och rikta sig till många olika samhällsgrupper. Som avgränsning avser därför denna studie till 

att endast fokusera på integrationsarbete med nyanlända flyktingar, eftersom många 

fotbollslag som arbetar med integration riktar sig till den målgruppen. Den begränsade 

tidsramen för den här studien gör att flera områden av integration inte kunnat få tillräckligt 

utrymme att undersökas. Då fotboll antas vara en sport med sociala egenskaper kommer 

därför den social integreringen att studeras mer ingående. Studien har även valt att avgränsas 

till att endast utgå från ledarna i de olika fotbollslagen samt deras syn på arbetet. Detta dels på 

grund av tidsbegränsningen men också då forskarna till studien ville undvika att intervjua 

barn eller personer i utsatta situationer av etiska skäl. Studien har vidare inte gjort några 
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geografiska avgränsningar, utan materialet som har insamlats har kommit från sju fotbollslag 

runt om i Sverige.  

Disposition 

Det första avsnittet i studien går igenom tidigare forskning för att kartlägga vad som redan är 

etablerat inom ämnet för idrott och fotboll som integrationsarena. Den tidigare forskningen är 

indelad i två delar där den första redovisar forskning som pekar på fördelar med idrott och 

fotboll och den andra lyfter fram forskning med en mer kritisk inställning till sambandet 

mellan idrott och integration. I avsnitt två redovisas de teoretiska utgångspunkterna som varit 

relevanta för studien, följt av metodavsnittet. I metodavsnittet går studien igenom valet av 

metod, insamling av datamaterial, etiska aspekter, hur studien har analyserat det empiriska 

materialet och avslutar med att kritiskt granska studiens val av metod. Vidare analyseras det 

empiriska materialet med hjälp av studiens teoretiska ramverk i analysavsnittet. 

Avslutningsvis besvaras studiens två frågeställningar i diskussionsavsnittet, genom en 

diskussion om det empiriska materialets relation till det teoretiska ramverket och till tidigare 

forskning och det ges även förslag på framtida forskning.  

Tidigare forskning 

Idrott som integrationsarena 

Flera studier har påvisat att deltagande i idrott och lagsport har ett positivt samband med 

integration, framförallt genom dess förmåga att föra samman olika grupper samt bidra till ett 

högre socialt kapital för den som deltar.  

Janssen och Verweels studie (2014) undersöker idrottens roll i det mångkulturella samhället 

genom en kombination av observationer, kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter. 

Studien visar att idrottsklubbar har en betydande roll i det mångkulturella samhället, då 

arenan för sport skapar en kontext för individers kontaktnät där social tillit mellan olika 

grupper uppstår. I studien förklaras även att fotbollslag med endast nyanlända spelare kan 

underlätta integrationen för de spelarna som ingår och att det inte alltid nödvändigtvis är bäst 
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att blanda inhemska och immigrerade spelare. Utifrån dessa resultat kommer studien fram till 

att integration inte bör ses som en påtvingande aktivitet inom fotboll då det framförallt är en 

fritidssyssla, som individer först och främst inte söker i förhoppning om ökad social 

integration. Enligt Janssen och Verweel (2014) bör både blandade och segregerade lag också 

accepteras och uppmuntras.  

Vidare genomfördes det i Norge en intervjustudie där 21 muslimska, norska kvinnor som 

utövade idrott fick berätta hur idrott hade bidragit till deras känsla av tillhörighet i det norska 

samhället (Walseth, 2006). Deltagarna i studien hade antingen föräldrar som immigrerat till 

Norge eller immigrerat själva som barn med sina föräldrar. I studien jämförs känslan av 

tillhörighet mellan personer som utövade lagsport och personer som utövade individuella 

sporter. Studien påvisar i sitt resultat att informanterna som var delaktiga i lagsporter 

upplevde en stark tillhörighet och att orsaken till denna tillhörighet var förankrad i att de 

upplevde socialt stöd och ömsesidighet inom laget. Sporter som utövades individuellt 

karaktäriserades däremot av låg känsla av tillhörighet. De som utövade de individuella 

sporterna gjorde detta för att de ansåg att det passade deras identitet (Walseth, 2006).   

I sin studie om sport som medel för integration för immigrerade ungdomar i Schweiz kommer 

Makarova och Herzog (2014) fram till att sport är en viktig del av de studerade ungdomarnas 

fritid, trots att deltagandet för pojkar var betydligt högre än för flickor. Resultaten i studien 

visar även att de ungdomar som deltog i idrottsverksamhet har ett större interkulturellt socialt 

nätverk och att känslan av att vara integrerad i det schweiziska samhället ökar hos 

ungdomarna genom deras kontakter med schweiziska ungdomar. Studien genomfördes med 

enkäter på 454 ungdomar i åldrarna 15-23 som själva immigrerat. 

I Sverige gjordes en studie om hur fotboll används som lösning på social utsatthet. Studien 

genomfördes med hjälp av intervjuer med representanter och ledare som engagerat sig inom 

ett specifikt inkluderingsprojekt, riktat till personer i ett utvalt ”utsatt” område. Studien 

kommer fram till att fotboll, i syfte att främja en känsla av solidaritet och inkludering har 

vissa pedagogiska element som underlättar. Däremot visar det sig att möjligheten till 

inkludering är beroende av huruvida den exkluderade anpassar sig till rådande värderingar 

och normer (Dahlstedt & Ekholm, 2017). 
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En kritisk hållning till idrottens potential att 

integrera 

Även om det finns forskning som visar att idrotten i många fall hjälper till att skapa ett mer 

inkluderande samhälle, finns det anledning att behålla ett kritiskt perspektiv på hur idrott kan 

fungera som arena för integration. En studie genomförd av Boonstra, Duyvendak, Krouwel 

och Veldboer (2006) kunde påvisa att den positiva effekt som lagsporter har på integration är 

en förskönad bild vilken borde ifrågasättas. I deras studie utgår de ifrån två andra studier 

utförda i Rotterdam som hade för avsikt att studera hur sport socialt kan integrera olika 

etniska grupper. I studien konstateras det att sport kan bidra till att bättre utöka människors 

sociala nätverk i jämförelse med andra sociala situationer. Studien visar dock att interaktion 

mellan etniska grupper inte sker spontant och att de inte heller är problemfria. I studien tas 

fotboll som exempel och menar att fotboll även har egenskaper som kan förvärra en redan 

spänd relation mellan etniska grupper då tävlingsmentalitet och fysisk närkontakt kan 

framkalla aggressiva och hotfulla handlingar (Boonstra mfl., 2006). 

En annan studie som genomförts i Leeds, Storbritannien, jämför erfarenheterna av att delta i 

idrottsverksamhet mellan immigranter från Polen och immigranter med bakgrund i olika 

länder i Afrika, med hjälp av kvalitativa intervjuer. Resultaten visade att det sociala kapital 

som förväntas utvecklas tack vare idrotten, begränsas av andra faktorer som ekonomiska 

tillgångar och fördomar gällande etnicitet och att idrottens roll därför inte var lika betydande. 

I studien poängterar man därför att idrottens potential att fungera som arena för social 

integration beror på hur man arbetar och att man inte kan förlita sig på att idrottsutövande 

automatiskt ska ge lyckade resultat för integration (Hylton mfl., 2015). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Ett symboliskt-interaktionistiskt perspektiv 

För att få en djupare inblick i hur fotboll kan fungera som integrationsarena samt för att förstå 

de sociala fenomen som uppstår inom de studerade fotbollslagen har teorier inom perspektivet 

symbolisk interaktionism tillämpats. Vad som kännetecknar symbolisk interaktionism är det 
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mikroperspektiv som teorierna inom fältet antar, med fokus på socialisation genom social 

interaktion. Teman som är återkommande för perspektivet är individens “jag-uppfattning” i 

förhållande till sin grupp och identitetsformande processer vilket även är teman som präglade 

det insamlade empiriska materialet och således är relevant för den här studien (Trost & Levin, 

2004). 

 

Signifikanta andra 

Berger och Luckmann (1979) menar att socialisation är en ständigt pågående process som inte 

avslutas i barndomen. Socialisation utgår ifrån två olika stadier i livet som kallas primär och 

sekundär socialisation. Den primära socialisationen verkar under individens barndomsår där 

individen påtvingas signifikanta andra, ofta är dessa signifikanta andra barnets föräldrar. 

Dessa signifikanta andra förmedlar en objektiv verklighet till barnet som utgår ifrån deras 

egna syn och samhälleliga plats i samhället. Relationen mellan individ och signifikanta andra 

är emotionellt laddad, där individen identifierar sig med hens signifikanta andra och 

internaliserar deras beteenden och roller. De signifikanta andra har alltså ett stort inflytande 

på individens identitet och kan bestå av flera olika personer under individens liv. Den 

sekundära socialisationen tar vid när individen inte bara internaliserat hens signifikanta andras 

roller och attityder utan även samhällets kollektiva normer. Individen har därmed antagit den 

generaliserade andres attityder. Den generaliserade andre är även kopplat till individens 

identitet. När individen inte längre endast identifierar sig med några specifika utan även med 

hela samhället och antagit samhällets verklighet i sitt medvetande har individen internaliserat 

den generaliserade andre i sitt medvetande. De signifikanta andras betydelsefulla roll upphör 

dock inte i och med att individen intar den sekundära socialisationens fas, utan har en viktig 

roll i individens upprätthållande av sin subjektiva verklighet. Individen har större benägenhet 

att förlita sig till hens signifikanta andras verklighet i motsatt till personer som individen inte 

har någon emotionell koppling till (Ibid: 154-176).  

 

Vidare beskrivs den signifikanta andra även ha en betydande roll när individens 

verklighetsuppfattning radikalt förändras. Då socialisering aldrig är ett avslutat kapitel utan är 

en ständig process kan det uppstå sociala transformeringar i individens subjektiva verklighet 

när radikala verklighetsuppfattningar ändras. Denna transformering beskrivs som växling och 

för att denna växling ska fungera krävs det att individen resocialiseras. Resocialisation liknar 

den primära socialisationen då individen inträder i en ny socialisation där emotionella band 
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till personer skapas och där identifiering görs möjlig. Inom denna nya sociala bas finns det 

alltså signifikanta andra som individen identifierar sig med på ett känslomässigt sätt och som 

visar vägen in i den nya världen (Berger & Luckmann, 1979: 182-183).   

 

Primärgrupper 

Människans ”jag”-uppfattning är en central del för hur man med ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv förstår hur vi interagerar och förhåller oss till vår omgivning. 

Teoretiker som Mead (1976), Goffman (2014)  och Cooley (1983) har alla utvecklat teorier 

om detta. I den här studien kommer Cooleys idéer om detta att användas. I Human Nature and 

Social Order (1983) reder han ut relationen mellan individ och samhälle och gör en poäng av 

att de två delarna egentligen bör ses som en enhet: individen är en del av samhället och 

samhället är en del av individen och det går inte att separera dessa två. ”Jaget” som utvecklas 

inom varje individ står alltid i relation till människorna i omgivningen och formas utefter 

individens föreställningar om hur dessa uppfattar och bedömer denne (Ibid: 41-48). 

  

Cooleys idé om individen och samhället blir central även i hans senare bok Social 

Organization: A Study of the Larger Mind  (1909) där han går närmare in på hur ”jaget” 

skapas och utvecklas. Härmed myntas begreppet primärgrupper med vilket Cooley menar den 

grupp människor som en individ står närmast och vars normer och ideal dagligen påverkar 

individens utvecklande av ”jag”. Precis som Cooley menar att samhället och individen bör ses 

som en enhet gör han heller inte någon skillnad mellan individens ”jag” och gruppens ”vi”. 

Känslan av att tillhöra ett ”vi” är vad som stärker individens identitet. Vilka som ingår i en 

individs primärgrupp kan variera och Cooley räknar in både familj, vänskapskretsar och 

grannskap. Det som utmärker gruppen är att den skapar en känsla av tillhörighet och 

känslomässig trygghet hos individen (Ibid: 23-49). 

  

Cooley lyfter fram det sociala “jaget”, för vilket individens sociala interagerande blir helt 

avgörande, och betonar hur ”jaget” i huvudsak formas genom samarbete och möten ”ansikte 

mot ansikte”. Det är en ständigt pågående process av socialisering och resocialisering där 

individen internaliserar gruppens ideal och identifierar sig som en del i gruppen snarare än att 

vara en ensam individ (Cooley, 1909: 22-49). 
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Signifikanta symboler 

George Herbert Mead (1976) beskriver hur ord och gester uppfattas och låter likadant hos oss 

men att dessa ord och gester framkallar olika responser och mening hos människor beroende 

på vår personliga relation till dem. Det är först när ord och gester bidrar till gemensamma 

responser och när dess innebörd delas av personerna i ett samtal som orden blir till 

signifikanta symboler. Via kommunikation och socialt samspel får orden ett sammanhang och 

en kollektiv betydelse. När individer tolkar ord och gester såsom omvärlden tolkar dessa och 

använder orden för att framkalla en specifik respons och beteende hos mottagaren, så handlar 

individen medvetet. Ord är därmed inte längre betingat med individuella responser utan orden 

blir universella meningsfulla signifikanta symboler (Ibid: 66-80). 

 

Vidare beskriver Mead att språket är ett verktyg som förmedlar meningsfulla symboler. 

Genom språket och dess gemensamma betydande symboler kan människor kollektivt 

samarbeta och skapa meningsfullhet (Mead, 1976: 190-191). 

 

Då studien har för avsikt att undersöka vilka integrerande egenskaper som fotboll har samt 

undersöka hur fotboll används som arena för att uppnå integration antas det vara adekvat att 

använda sig av begreppet signifikanta symboler. Begreppet kan ge studien en förklaring på 

hur den universella sporten fotboll kan föra samman människor samt bidra med hur 

språkbarriären som antas vara mellan nyanlända och svenskfödda kan vara problematiskt när 

ledare försöker forma enhetliga grupper.  

 

Metod  

Utifrån syftet att ta reda på hur fotboll kan fungera som integrationsarena och hur ledare inom 

sådana projekt upplever sitt arbete har den här studien gjorts med kvalitativ metod. Valet av 

metod baserades på forskarnas intresse att få förståelse för hur fotboll och idrott hänger ihop 

med integration. Med kvalitativ metod ges just den möjligheten att få förståelse för ett 

fenomen utifrån hur de studerade aktörerna själva förstår det (Aspers, 2011).  

  

Ledarna i de utvalda projekten i den här studien har det gemensamma syftet att använda 

fotboll för att hjälpa nyanlända ungdomar in i det svenska samhället och metoden är utformad 

för att få en inblick i dessa föreningar med hjälp av intervjuer från ledarna i lagen. Ledarna 
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kan ge studien utsagor om föreningarnas gemensamma tankesätt och historia. Samt beskriva 

lagens tillvägagångssätt för att uppnå integration. En mer utförlig redogörelse för val av 

intervjumetod och genomförande av intervjuerna tas upp i avsnittet Praktiskt genomförande. 

 

Urvalsprocess 

I urvalsprocessen använde sig studien sig av ett tvåstegsurval. Ett tvåstegsurval utgår först 

från att kontakta organisationer som passar studiens syfte. Vidare när organisationerna 

godkänner sitt deltagande i undersökningen fortsätter urvalsprocessen då informanter inom 

organisationerna väljs ut (Ahrne & Svensson, 2015: 40-41). I det här studien har föreningar 

som arbetar med fotboll i integrationssyfte valts ut. För att komma i kontakt med föreningar 

kontaktades stiftelsen Sverige United via mejl, vars uppdrag är att ge ekonomiskt stöd till 

föreningar som arbetar med fotboll som integrationsverktyg. Då denna stiftelse är i kontakt 

med flera integrationsprojekt med fokus på fotboll förväntades det vara möjligt att komma i 

kontakt med passande föreningar via dem. När stiftelsen kontaktades beskrevs studiens syfte 

och att det var nödvändigt att föreningarna skulle behandla fotboll med integrations mål. 

Detta var viktigt att formulera eftersom studiens syfte var att undersöka fotbollslag och vilka 

strategier som tillämpas för att möjliggöra integration. Vidare kunde Sverige United tillgodose 

studien ett antal kontaktuppgifter till olika fotbollslag runt om i Sverige. Dessa föreningar 

kontaktades via mejl där studiens syfte återigen formulerades. I mejlet beskrevs även vikten 

av att komma i kontakt med en ledare inom föreningen som arbetade med ett fotbollslag med 

integrerande mål. Föreningarna kunde hänvisa till andra mer lämpliga personer inom 

föreningen och i vissa fall var de kontaktade personerna ledare som passade studien. Av 

Sverige Uniteds alla rekommendationer var det fem stycken föreningar och informanter som 

svarade och som även var villiga att delta i studien. Resterande två informanter som användes 

i studien kontaktades via ett bekvämlighetsurval, där studiens författare hade sociala kontakter 

som kunde bidra med vänner som arbetade som ledare för fotbollslag med integration som 

syfte. Dessa två informanter kontaktades via SMS där studiens syfte förklarades.  

 

Vidare ställdes det inga krav angående informanternas kön eller ålder. Det kan dock nämnas 

att endast en kvinnlig informant har deltagit i studien men att detta har förbisetts i urvalet då 

det inte är relevant för studiens syfte.  
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Under intervjuerna blev det tydligt att de olika projekten och föreningarna skilde sig i storlek 

samt att de även hade olika förutsättningar och resurser. Det kunde även noteras att 

informanternas olika roller i respektive projekt skilde sig från varandra. Det fanns de ledarna 

som ville skapa en förändring och som gjorde detta på deras fritid, med lite stöd och få 

resurser. Sedan var det ledare som jobbade för specifika integrationsprojekt som hade nära 

samarbeten med föreningar, kommuner och organisationer. Slutligen fanns det även ledare 

som representerade fotbollsföreningar vars primära mål var att utveckla fotbollslag men som 

även arbetade med att inkludera nyanlända. Trots dessa olikheter togs inga informanter bort 

från materialet då det fortfarande ansågs intressant att undersöka ledarnas gemensamma 

metoder och syn på fotboll som en arena för integration. De aktiva spelarna som ledarna 

arbetade med kunde både vara tjejer och killar och åldrarna varierade och sträckte sig från 13-

26 men de flesta spelarna var i tonåren. Huvudfokus för studien är att studera nyanlända men 

spelarnas unga ålder har också varit relevant för analysen.   

 

Praktiskt genomförande 

Det subjektivistiska perspektiv som studien antar kräver att forskaren på något sätt interagerar 

med aktörerna för att fokusera på deras egna uppfattningar och meningen de tillskriver sina 

handlingar (Aspers, 2011: 29). Av denna anledning togs beslutet att använda intervjuer som 

tillvägagångssätt för att svara på de givna forskningsfrågorna. 

  

Intervjuguiden utformades enligt en semistrukturerad modell, med en idé om vilken typ av 

information som söktes. Frågorna var därför formulerade på förhand men med utrymme för 

att ställa följdfrågor utefter vilka svar som gavs (Aspers, 2011: 143). Vissa av frågorna 

utformades med en idé om att pröva relationen mellan symbolisk interaktionism och det givna 

fenomenet och tar därför upp ämnen som sociala relationer och roller. Andra frågor är 

utformade mer fritt, utan en idé om teoretisk ingång, för att öka möjligheterna att fånga upp 

oförutsedda förklaringar kring fenomenet integration. Metoden för den här studien har således 

både induktiva och deduktiva element (Ahrne & Svensson, 2015: 218). 

  

Intervjuerna ägde sedan rum vid olika tillfällen under tre veckors tid. Valet av plats berodde 

på intervjupersonernas tillgänglighet. Tre av intervjuerna hölls på olika platser i Stockholm 

och resterande fyra hölls över Skype. Det viktigaste för valet av intervjuplats var att det skulle 

vara en lugn plats och inte för mycket människor runt omkring, så samtalet kunde hållas i 
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normal samtalston utan att störas av människor runt omkring som pratade eller kunde lyssna. I 

den aspekten blev Skype-intervjuerna fördelaktiga eftersom de tillät att intervjuerna hölls 

hemifrån och inte krävde hänsyn till omgivningen. För två av de resterande intervjuerna fanns 

tillgång till de intervjuades kontor och intervjuerna kunde därför hållas avskilt med stängda 

dörrar. Den sista intervjun hölls på ett offentligt café i Stockholm i brist på tillgång till mer 

privat plats. För att ändå göra intervjusituationen så lik de övriga intervjuerna som möjligt 

valdes ett café med få personer med hänsyn till att samtalet skulle kunna ledas utan störningar 

från omgivningen. 

  

Innan varje intervju fick den intervjuade information gällande de fyra forskningsetiska 

principer som framtagits av vetenskapsrådet (2002). Dessa fyra redogörs för i kommande 

kapitel om etiska ställningstaganden som gjorts i genomförandet av studien. 

  

Tiden för intervjuerna varierade som följd av att forskarna blev mer bekväma med 

intervjuguiden. De första två intervjuerna som gjordes pågick i 35 minuter respektive 1.5 

timme. Med dessa två intervjuer att utgå ifrån gjordes därefter vissa justeringar i 

intervjuguiden med större insikt i vilka frågor som visat sig vara mer eller mindre relevanta. 

Efter denna justering tillkom frågan “Kan du ge exempel på någon gång du har känt att din 

roll har varit extra betydande?” för att komma åt konkreta exempel där den intervjuade 

upplevt att hens roll har gett positiva resultat. Efter diskussion om vissa av frågornas relevans 

för studien, togs dessa bort från intervjuguiden. När en fråga lagts till och andra tagits bort, 

blev intervjuerna tillslut 40-50 minuter långa.  

 

 

 

Etiska ställningstaganden 

I genomförandet av intervjuerna förhöll sig studien till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). Innan varje intervju informerades informanterna enligt fyra krav: 

Samtyckeskravet, som innebär att den intervjuades deltagande är frivilligt och att hen har 

möjlighet att avbryta intervjun eller kan välja att inte svara om någon fråga skulle kännas för 

privat eller obekväm. Vidare informerades informanterna om att hen kommer att vara anonym 

och att transkriberingen av intervjun endast kommer att delas mellan forskarna och 



 

 12 

handledaren till studien i enlighet med konfidentialitetskravet. Informationskravet togs till 

hänsyn när informanterna kontaktades inför studien och fick reda på dess syfte. Slutligen 

informerades informanten om att studien endast kommer att användas i forskningsändamål i 

kursen Sociologi III på Stockholms Universitet, i enlighet med nyttjandekravet (Ibid.). 

  

Aspers beskriver att det finns bestämda roller under intervjuer som därmed skiljer sig från 

vanliga samtal (2011: 141-142). Under samtalen var det därför viktigt att vara medveten om 

den maktobalans som automatiskt uppstår mellan intervjuare och informant på grund av att 

intervjuarens utrymme att styra samtalet är större än för den som blir intervjuad 

Maktobalansen som uppstår under intervjuer går inte att förbise, men genom att vara 

medveten om dess verklighet kan intervjuaren uppmärksamma detta för att intervjun ska 

förefalla givande för båda parter (Kvale & Brinkmann, 2010: 49-50). Det var även viktigt att 

som forskare ta hänsyn till att det berörda ämnet som diskuterades i vissa fall inbegrep barn. 

Frågor utifrån en persons perspektiv som egentligen rör andra personer som inte är där och 

kan försvara sig kan skapa etiska dilemman som man måste ta hänsyn till (Ibid: 82-93). 

Studiens informanter arbetar med barn och unga som i vissa fall lever under utsatta 

förhållanden, vilket satte ännu större krav på att värna om spelarnas integritet.  

  

Analysmetod 

När intervjuerna genomförts, transkriberades dem och därefter påbörjades kodningsarbetet. 

Till att börja med gjordes en “rad för rad”-kodning med en intervju i taget för att få en 

överblick över det insamlade materialet och vilka teman som var återkommande genom 

samtliga intervjuer. Utifrån den första kodningen gjordes sedan en färgkodning med sju 

teman: Ledarens roll, mål med projektet, tillvägagångssätt, fördelar med fotboll, utmaningar, 

spelarnas utveckling och lagets utveckling. Utifrån dessa teman påbörjades en analys baserad 

på första ordningens konstruktion, vilket gav en uppfattning om vilka teoretiska ingångar som 

var relevanta för att förklara ledarnas metoder. Aspers förklarar Alfred Schutzs idéer om 

första ordningens konstruktion vilket avser informanternas egen förståelse för det givna 

fenomenet med egna ord och begrepp (Aspers, 2011: 46-47). I första ordningens konstruktion 

använder sig forskaren sig inte utav teoretiska begrepp utan förklarar det studerade ämnet 

utifrån studiedeltagarna förståelse. Utifrån den första ordningens konstruktion kunde 

teoretiska kopplingar identifieras och appliceras på materialet vilket tog analysen till det som 

kallas andra ordningens konstruktioner. Den andra ordningens konstruktioner är således vad 
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som gör det empiriska materialet relevant för forskningsfrågorna då analysen använder sig av 

teoretiska begrepp (Ibid: 47-49).  

 

Metodkritik  

Den här studien kan endast ge svar på hur de olika projekten fungerar för integration utifrån 

de intervjuade ledarnas perspektiv. För att få djupare förståelse för fallet hade observationer 

kunnat komplettera genom att bidra med närmare inblick i hur gruppdynamiken i de olika 

lagen ser ut och hur de olika individerna interagerar. Intervjuer med spelarna själva hade varit 

optimalt för att, ur deras perspektiv, verkligen förstå projektens påverkan, men även här kom 

de begränsade förutsättningarna för studiens genomförande i vägen. Det studien därför ämnar 

svara på är hur ledarna resonerar kring sina val av metoder och hur de hoppas att dessa ska 

påverka ungdomarna de arbetar med. 

  

Analys 

Social trygghet och inkludering i samhället 

För att förstå hur de utvalda projekten i den här studien använder fotboll som arena för social 

integration, ställdes frågor till ledarna om deras mål och tillvägagångssätt. Eftersom att 

förutsättningarna vad gäller ekonomi och resurser varierar mellan de olika projekten, skiljer 

sig även målen och metoderna till viss del. Vissa fokuserade mer på att få fram duktiga 

fotbollsspelare medan andra såg fotbollen som sekundär och mest en social aktivitet att 

samlas kring. Gemensamt var dock att de alla ville skapa trygga, sociala sammanhang för sina 

ungdomar med en förhoppning om att detta skulle hjälpa ungdomarna att etableras i det 

svenska samhället. Synen på gruppens betydelse för en individs känsla av trygghet, som 

ledarna gav uttryck för, går i linje med Cooleys (1909) idéer om individen och samhället och 

de primärgrupper som blir en del av individens identitetsskapande.  

  

Cooley (1909: 23) beskriver hur man i primärgrupperna ser sig själva som ett ”vi”, en enhet. I 

de två citaten som följer, beskriver informant 7 och informant 6 exempel på metoder som 

tyder på att de strävar efter att uppnå denna känsla av att tillhöra en enhet: 
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”Mycket handlar om att bara se varandra. Inför varje träning checkar vi in och checkar ut, 

vilket innebär att man sitter i en ring och alla får säga vad de heter och så stället vi en fråga. 

T.ex. ’Hur mår du’ eller vad det nu kan vara. Det är en ganska enkel grej för att alla ska 

känna att de är i en del och känner sig sedda.” (Informant 7) 

  

”En gemenskap och en sammanhållning, en tillhörighet är väl det rätta ordet. […]Vi har 

fokuserat mycket på, du vet, att alla får tröjor, alla får jackor, t-shirts, du vet tillsammans så 

har vi detta… hela stan ska veta vilka vi är när de ser våra gröna tröjor.” (Informant 6) 

  

Cooley (1909: 23) menar att primärgrupperna bildas i kontakt som sker ansikte mot ansikte, 

genom lek och genom samarbete. Han beskriver det som att leken är en del av 

samhällsmedborgarens skola (Ibid: 34). En av informanterna beskriver specifikt hur hen 

använder sig av fotbollen för att föra vidare andra kunskaper som kan vara nyttiga att kunna i 

det övriga samhället. I informantens föreningen håller de i en form av workshops, där 

ungdomarna får reflektera kring saker som värderingar, mål och sin framtid, vilket ska bidra 

till personlig utveckling. I följande citat beskriver informant 3 hur de inkorporerar kunskaper 

och förståelse för fotbollen som sport in i dessa workshops: 

  

”Vi kan till exempel prata om ’mod’[…]och då tar man fram ett videoklipp från fotbollens 

värld. Det kan vara någon spelare eller sådär som har gjort någonting, och så visar vi det 

och så pratar vi kring den händelsen och så pratar vi om ‘ok, hur kan vi visa mod i 

fotbollslaget’ och sen så tar man det vidare ut ‘hur visar vi mod i samhället?’ eller i skolan 

eller vart vi nu är så att säga. Så att vi använder fotbollen alltså som grund för när vi pratar 

om andra saker.” 

  

Precis som Cooley menar att leken ger individen förståelse för samhället, använder ledaren 

fotboll som lek med syftet att försöka förstå samhället. 

  

Att skapa en trygg och sammanhållen grupp var målet för flera av ledarna och 

tillvägagångssätten för det kunde vara att ha gruppsamtal där de såg till att alla fick komma 

till tals i frågor som rörde lagsammanhållningen. Flera beskrev även hur individuella samtal 

hålls med spelarna för att hjälpa dem i deras personliga utveckling. En kan tolka det som ett 

pågående samspel mellan att förhålla sig till enskilda individer och gruppen som helhet, vilket 

liknar hur Cooley (1983: 41-42) beskriver individens relation till samhället - dessa två kan 
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aldrig separeras eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra och individen kan bara förstå 

sig själv genom att också förstå sin roll i samhället, eller i det här fallet gruppen. Vidare 

uttrycker informant 1 förståelse för det samspelet såhär: 

  

”Det är en sån bra kombination med att hitta balansen i att vara stark i sig själv och kunna ta 

för sig och samtidigt göra det med respekt till resten av gänget och se till att lyfta de andra 

också. Det kräver att du både förstår dig själv och de andra du har omkring dig och det är väl 

någonstans kärnan i integration” 

  

Enligt den här ledaren lär spelarna alltså känna sig själva genom att förstå sin egen roll i 

gruppen, precis som Cooley (1909) menar att en individ skapar en identitet i förhållande till 

sin primärgrupp. Ledaren uttrycker även hur den här identitetsskapande processen är kärnan i 

integration, vilket pekar på en uppfattning om primärgruppens centrala roll för social 

integration. Utbildningarna, gruppdiskussionerna och de individuella samtalen är tänkta att 

forma både hur individerna relaterar till varandra inom gruppen och till samhället i stort. Detta 

är olika sätt som ledarna bidrar till individernas utvecklande av “jag” i relation till gruppen 

vilket i integrationssyfte är positivt eftersom de gällande ungdomarna behöver den typen av 

trygghet. 

  

Flera av ledarna tog även upp föreningslivets positiva egenskaper för att främja integration 

och menade att det inte nödvändigtvis är fotbollen som avgör utan själva sammanhanget. 

Även här går det att läsa in en medvetenhet hos ledarna kring individens relation till samhället 

i likhet med Cooleys teori. Informant 6 uttrycker sig såhär när hen resonerar kring relationen 

mellan föreningen och samhället: 

  

“Alltså föreningsliv generellt tycker jag är en bra grund för att lära sig enkla 

samhällsstrukturer, hur det fungerar i Sverige. […] Det behöver inte vara fotboll. Vill du 

dansa, eller du vet måla, skitsamma. Bara aktivera och joina en förening liksom. För jag tror 

att, hittar man en tillhörighet där så lär man sig också strukturerna som man sen tar ut… 

utanför föreningen.” 

  

De strukturer som finns i en förening är alltså applicerbara på övriga samhället, enligt den här 

ledaren. Genom att vara en del av ett lag som i sin tur är en del av en förening, blir man också 
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en del av samhället. Individen skapar alltså först sin identitet i primärgruppen, som är en 

mindre version av samhället, för att därefter förstå samhället i stort. 

 

Flera ledare lyfte fram en syn på integration som strävar efter att grupper som är främmande 

för varandra möts och lär sig förstå varandra. De såg därför till att det i deras lag fanns både 

spelare med svensk bakgrund och spelare som var nya i Sverige. Ett problem som var 

återkommande för de olika ledarna var hur de skulle hantera grupperingar som ändå uppstod i 

deras respektive lag på grund av denna blandning av grupper. Informant 1 hade dock inte det 

problemet och resonerade såhär: 

  

”Först så tänkte vi att vi ville ha en väldigt tydlig mix och få ut dem i andra föreningar, sen 

så har vi tänkt lite just kring det här med mixen. Att det viktigaste någonstans är att skapa 

trygghet i laget. För är de trygga där så kommer de även vara trygga att söka sig till andra 

saker som de är nyfikna på och då kommer de komma in i samhället bland andra som är, vad 

ska man säga ’etniskt svenskar’. Då kommer de komma in i de sammanhangen ändå” 

  

Strategin som ledaren här beskriver präglas av en tanke om att individen i första hand behöver 

trygghet i en grupp och att den tryggheten är något som individen kan luta sig tillbaka på i 

andra sammanhang utanför gruppen. Tankesättet som ledaren förklarar går ihop med idén om 

att en primärgrupp behövs för att en individ ska känna sig trygg i samhället i stort.  

 

Fotbollens signifikanta symboler   

Ett flertal fördelar kunde urskiljas ur materialet när informanterna formulerade de positiva 

effekter som fotboll har i arbetet med integration. Framförallt ansågs fotboll vara en universell 

sport som alla kunde spela och som är lättillgängligt att utöva. Informant 4 och informant 5 

lyfter i följande två citat fram sportens globala omfattning och att det därför är en bra aktivitet 

för individer att samlas kring.  

 

“Men fotboll är väl också ett språk som alla talar och vet. Var du än går så känner du till 

Ronaldo, Messi. Du har rört en fotboll, du har sparkat en boll. Kanske inte samma med 

badminton, men det är väl fotbollens styrka att det är så många i världen som utövar idrotten 

och den är så stor utöver i världen. Och den spelas på samma vis som den gör överallt i 

världen.” (Informant 5) 
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“Sen kanske fotboll är lite speciellt eftersom alla kan reglerna. Jag tror det är en lätt väg in. 

Folk som spelar fotboll behöver inte ens prata med varandra.” (Informant 4) 

 

Informanterna till de två citaten ovan beskriver att deras respektive spelare har en gemensam 

relation till sporten och att det underlättar kommunikationen och samarbetet. Den 

gemensamma referenspunkten som fotboll utgör för spelarna innebär alltså att det går att 

kommunicera och förstå varandras intentioner på fotbollsplan trots hinder som språk och olika 

bakgrunder. Mead (1976) beskriver att gester blir signifikanta när de förstås på samma sätt i 

ett socialt sammanhang. De signifikanta symbolerna behöver inte nödvändigtvis kopplas till 

det verbala språket utan är framförallt ett sätt att kommunicera och förstå varandra. 

Symbolerna blir ett språk i sig. Vidare beskriver Mead att signifikanta symboler gör det 

möjligt för folk att anpassa sig till en social grupp då symbolen framkallar samma respons hos 

samtliga aktörer (Ibid: 53-54). De universella regler inom fotboll som ledarna beskriver 

fungerar därmed som signifikanta symboler, då spelarna har en gemensam uppfattning om hur 

fotboll ska spelas och vet vilka konsekvenser eventuella regelbrott leder till.  

 

Mead beskriver samtidigt att det verbala språket ändå är centralt i skapandet och 

upprätthållandet av signifikanta symboler. En ledare hade erfarit problem med att försöka 

integrera nyanlända med spelare som vuxit upp i Sverige och hänvisade till språkförbistringen 

mellan spelarna. Språkförbistringen som hinder går i linje med Meads förklaring av det 

verbala språket som medel för att skapa andra signifikanta gester och symboler (Mead: 190-

191). 

 

 

Ledarna som signifikanta andra 

I analysen av ledarnas olika tillvägagångssätten för att skapa trygga miljöer som beskrivs i 

materialet, går det att notera att ledarnas uppfattning av sin egen roll gentemot ungdomarna är 

en viktig del i integrationsarbetet. Utöver att lära ut fotboll eller att organisera gruppen rent 

praktiskt, går det även att utläsa hur skapandet av relationer på ett mer personligt plan är en 

del av ledarnas arbete. Ledarna har alla en liknande medvetenhet kring sin roll som vuxna och 
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som förebilder. Detta går i linje med Berger och Luckmanns teori om den signifikanta andras 

roll i resocialisationen då ledarna fungerar som vägvisare i spelarnas nya vardag (1979).   

 

Berger och Luckmann beskriver hur relationen mellan individen och dennes signifikanta 

andra är baserat på ett känslomässigt band (Ibid: 155). Flera av informanterna poängterar 

vikten av att vara ett mentalt stöd och någon som ungdomarna kan vända sig till med problem 

som rör andra aspekter i livet än fotboll. Ett exempel på det lyfts här av Informant 3: 

 

“De tyr sig till mig som ledare mer än bara fotbollen om man säger. Sen för att de är i en 

utsatt miljö och vi försöker ju att bygga relationer här. [...]Så det är några stycken som jag 

har liksom nått fram till eller vad man ska säga, som vi bollar olika tankar som de har, 

rädslor och möjligheter och olika.” 

 

Informanten i citatet har tidigare förklarat att ungdomarna hen jobbar med ofta befinner sig i 

otrygga situationer vad gäller familj, boende, ekonomi osv. Vissa av ungdomarna har kommit 

ensamma till Sverige och har därför inte sina föräldrar nära till hands. Informanten i citatet 

beskriver hur hen förhåller sig till detta och att rollen som ledare sträcker sig förbi att bara 

handla om fotboll. Informanten ger uttryck för att vara medveten om det emotionella bandets 

betydelse då det finns spelare som kommit till Sverige utan föräldrar och därmed kanske 

saknar den typen av känslomässig relation. 

 

Berger och Luckmann menar att socialisation är en ständigt pågående process, vilket innebär 

att individens subjektiva verklighet alltid är mer eller mindre mottaglig för förändring (1979: 

154-176). Då spelarna kommit från andra länder och kulturer kan man likna situationen i 

fotbollslagen med en resocialisationsfas.  I en resocialisationsfas fyller den signifikanta andra 

en viktig funktion som vägledare, likt hur en förälder eller någon annan närstående får 

betydelse för en individ i den primära socialisationen (Ibid.). Resocialisationen utgörs av en 

replikation av barndomsupplevelser och det känslomässiga beroendet av signifikanta andra 

spelar därför en viktig roll (Ibid.). Flera informanter resonerade kring sin roll gentemot 

ungdomarna genom att dra paralleller till familjerelationer och uppfostran. Följande citat 

beskrivs detta av Informant 2: 
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“De såg hur vi agerade och hur jag agerade och betedde mig i olika situationer med andra 

lag. Det säger man ju till nya föräldrar: ‘Barnen gör inte som man säger utan gör som man 

gör’. Så det var lite så det gällde här också.” 

  

Informanten gör här en koppling till föräldrar och uppfostran genom att likna sin 

ledarskapsmetod med idéen om hur barn lär sig genom att härma och internalisera sina 

föräldrars beteenden. Ett annat exempel är hur Informant 1 lyfter hur idéer om familj och 

uppfostran står i relation till hens arbete med ungdomarna såhär:  

 

“Jag har ingen daglig kontakt med min familj, jag kanske har kontakt med min mamma 1-2 

gånger i månaden. Men jag vet också att om jag vill något, så är det inga konstigheter. Och 

hur mycket det betyder när man ska ta sig fram. Jag tror att dels kunna vara en vuxen som 

lyssnar och inte dömer oavsett vad som händer.” 

 

Liknelsen som informanten här gör mellan sitt ledarskap och sin egen relation med sin familj, 

tyder på en uppfattning om sig själv som den typen av vägledare som Berger och Luckmann 

menar är viktig i den primära socialisationen såväl som i resocialisationen (1979: 154-176).  

 

Informant 7 betonar att den goda relationen som finns mellan ledare och spelare är vad som 

kan bidra till att hens budskap når ut: 

 

 “Jag tror att jag har jättebra relation till de här grabbarna och jag hoppas det smittar av 

sig. Om vi ledare beter oss så kanske spelarna också börjar bete sig så. Så det blir en 

lavineffekt, det blir det ju. Man ska ju leva som man lär litegrann, det går ju inte bara att gå 

ut och säga att föreningen ska vara så utan det handlar ju om ett beteende.” 

 

Här uttrycks återigen en vilja att föra vidare sina egna och föreningens värderingar samt en 

uppfattning om att detta görs bäst genom att själv föregå med gott exempel.  

 

Berger och Luckmanns beskriver att den subjektiva verkligheten kontinuerligt behöver 

vidmakthållas genom samtal (1979: 179-180). Om den subjektiva verkligheten inte ständigt 

vidmakthålls innebär det att verkligheten hotas. Det innebär att personer som fått sin identitet 

inom ett social sammanhang måste få sin identitet och verklighetsuppfattning konfirmerad 

från personer inom det sociala sammanhang som individen verkar inom. Denna kontinuerliga 
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vidmakthållning kan återspeglas i det empiriska materialet där flera informanter beskriver 

vikten av att ha samlingar där alla spelare får komma till tals. Detta beskriver Informant 4:   

 

“Jag sätter i system att alla ska byta om innan, alla ska hälsa på varandra när vi kommer in. 

Den här känslan att ”det är en människa, hälsa på honom”. Alla ska byta om, alla ska hälsa 

på varandra innan. När vi går ut och gör övningarna, så ska inte den här klicken som umgås 

med varandra, ska inte bara umgås med varandra” 

 

Informanten beskriver här vikten av att alla spelare ska umgås för att inkludering inom laget 

kan ske. Ur ett integrationssyfte är dessa samtal viktiga för att vidmakthålla den subjektiva 

verkligheten. Då ledaren vill via dessa samtal upprätthålla hens tanke om social inkludering.  

 

Diskussion 

Den här studien har syftat till att undersöka fotbollens arena och hur den kan användas i 

arbetet med integration för nyanlända med utgångspunkt i två frågeställningar: 

  

1.     Vilka socialt inkluderande egenskaper kan fotboll bidra med i arbete med social 

integration? 

  

2.     Vilka sociala strategier används i projekten för att nå social integration? 

  

Studien kunde peka på ett flertal socialt inkluderande egenskaper som fotboll har som kan 

främja den sociala integrationen för nyanlända. Framförallt handlar det enligt informanterna 

om hur fotboll är en gemensam referenspunkt att samlas kring, då det är en sport som spelas 

på samma sätt världen över. För ledarna innebär detta att man kommer runt hinder som 

språksvårigheter genom att kommunicera via vad som kan kallas för ”fotbollens språk”. Detta 

har visat sig gå i linje med begreppet signifikanta symboler, vilka används för att 

kommunicera när den verbala kommunikationen inte räcker till. De signifikanta symbolerna 

som finns inom fotboll är sportens olika regler, som ledarna menar att alla känner till, och de 

uttrycker dessa regler som en del av fotbollens språk. Fotbollen kan alltså vara ett språk i sig. 

Däremot fanns det ledare som menade att bristande språkkunskaper kunde vara ett hinder i 

arbetet. Utifrån det kan man dra slutsatsen om att signifikanta symboler också behöver det 
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verbala språket för att de ska kunna skapas, men att de signifikanta symbolerna som fotbollen 

automatiskt bär med sig räcker också en lång väg. 

  

Förutom fotbollens unika egenskaper lyfte ledarna föreningslivets betydelse för känslan av 

tillhörighet, fotbollen blev en väg in i föreningslivet. Utifrån studiens tidigare forskning kan 

flera jämförelser göras. Walseths studie (2006) visar att lagsporter karaktäriseras av ökad 

känsla av tillhörighet i jämförelse med sporter som utövas individuellt. Den beskrivningen 

kunde även återfinnas i materialet för den här studien. Walseths studie kommer fram till att 

det är just lagsporter som kan bidra med känslan av tillhörighet, medan ledarna som 

intervjuats här också pekar på fördelarna med föreningslivet. Oavsett om det är föreningslivet 

eller just lagsporter som blir avgörande, är det känslan av att tillhöra en grupp som tycks vara 

viktigt för ledarna att skapa. Det kan därmed antas att tillhörighet och integration är två 

begrepp som är starkt relaterade till varandra. För att svara på den första frågeställningen kan 

man alltså dra slutsatser om att känslan av tillhörighet inte måste komma från att tillhöra just 

ett fotbollslag men att det finns gemensamma symboler inom sporten som underlättar 

kommunikationen och således blir betydelsefulla för den sociala tryggheten som eftersträvas. 

Utifrån detta kan fotboll uppfattas ha unika egenskaper som kan gynna integrationen, speciellt 

då det är en global sport med väldigt många utövare. 

  

Vad gäller studiens resultat i relation till frågeställning två har det visat sig att skapandet av en 

gemenskap och en trygg grupp var återkommande strategier som informanterna menade var 

en central aspekt för att uppnå lyckad integration. De socialt inkluderande egenskaperna, som 

studien har visat att fotboll samt föreningslivet har, kompletteras således med andra 

gruppfrämjande aktiviteter och en medvetenhet hos informanterna kring sitt ledarskap. Hur 

informanterna använder sig av olika gruppövningar, samtal och andra sätt att se till att det 

hela tiden fanns en öppen kommunikation inom lagen har visat sig ha koppling till begreppet 

primärgrupper. Ledarens roll som förebild har visat sig gå i linje med begreppet signifikanta 

andra då arbetet ofta går ut på att skapa relationer med spelarna som del i att ge spelarna 

trygga sociala sammanhang.   

  

I vissa fall kunde dock informanterna beskriva utmaningar med att försöka förena grupper 

inom laget, vilket försvårade integrationsarbetet då informanterna ansåg att det var viktigt att 

blanda svenskfödda med nyanlända i lagen för att integrering skulle kunna ske. Det var dock 

en ledare som ansåg att blandade lag inte behövde uppfattas som det primära i arbetet, utan 
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utgångspunkten skulle vara att skapa trygga spelare. Om spelarna fick en grundtrygghet inom 

laget skulle det leda till att integrering sker inom andra områden utanför laget menade 

informanten. Detta kan ses i linje med Janssens och Verweel studie som påvisar att integration 

även kan uppnås genom lag som inte nödvändigtvis strävar efter att blanda olika 

samhällsgrupper (2014). Integrationen har genom detta tillvägagångssätt inga påtvingade 

element utan fokuserar mer på individuell trygghet som i sin tur kan leda till inkludering.    

  

Det analysen har visat är att mycket av ledarnas strategier går hand i hand med teorier om 

identitetsskapande. Ledarna har en gemensam syn på att trygga individer är avgörande för 

integrationsarbetet och jobbar således med metoder som utgår ifrån den typen av tankesätt. 

Både hur de skapar primärgrupper och ser sig själva som signifikanta andra tyder på den här 

medvetenheten om identitetsskapandets betydelse för en individs känsla av tillhörighet i ett 

samhälle, även om de inte uttrycker sig med samma begrepp. Att arbetet med nyanlända i 

många aspekter bär likheter med den typen av identitetsskapande teori som studien 

presenterar, tyder även på en förståelse för den brist på social trygghet som nyanlända 

ungdomar har. Det är utifrån den förståelsen som strategier i arbetet har utvecklats. På ett sätt 

kan man tänka sig att liknande metoder blir relevanta just för att arbetet riktar sig till unga 

personer, som i vilket fall som helst befinner sig i en identitetsformande period i livet. De 

strategier som presenterats i analysen skulle därför kunna tänkas vara relevanta även om de 

inte riktade sig till ungdomar som var nya i Sverige. Men det faktum att de gällande 

ungdomarna är nya i landet och i vissa fall inte har sin familj nära till hands, gör att den 

identitetsskapande aspekten i arbetet kan antas ha ännu mer kraft och därför bli extra viktigt 

för just de här ungdomarna. Hur som helst tyder ledarnas resonemang kring ungdomarnas 

familjesituationer och brist på sociala trygghet på detta med tanke på hur de förklarar det som 

en central aspekt att förhålla sig till i sitt arbete. 

  

Teorierna om primärgrupper och signifikanta andra har applicerats utifrån en idé om den 

sociala integrationens likheter med socialisationsprocesser. Även om dessa likheter finns, så 

blir det viktigt att betona skillnaden mellan den här typen av socialisation, som sker för att en 

individ byter social miljö och socialisationen som sker under barndomen och på ett annat sätt 

blir individens grundläggande sociala referensram att orientera sig utifrån. De ungdomar som 

ledarna som deltagit i den här studien arbetar med är visserligen unga och kan således tänkas 

vara mottagliga för den typen av primär socialisation som redogjorts för, men de är tillräckligt 

gamla för att ha  andra erfarenheter av primärgrupper och signifikanta andra som man får 
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förutsätta påverkar hur de förhåller sig till nya sociala kontexter. Av den anledningen har 

begreppet resocialisation, vilket liknar den primära socialisationen men som också förhåller 

sig till individens tidigare erfarenheter, varit mest användbart för att svara på studiens 

frågeställningar. 

  

Vad som är viktigt att resonera kring är att studien endast kan dra slutsatser utifrån ledarnas 

synvinkel och inte spelarna i de olika lagen. Det är därmed omöjligt för studien att fastställa 

huruvida begreppen signifikanta andra, signifikanta symboler och primärgrupper är reella för 

de gällande spelarna då dessa inte har fått uttrycka sin åsikt inom ämnet. Spelarna i de olika 

lagen intervjuades inte med tanke på studiens korta tidsram och andra etiska aspekter som 

skulle tillkomma genom att intervjua minderåriga och dessutom nyanlända personer. Däremot 

kunde ledarna till de olika lagen ge studien en ingång i ämnet och trots att ledarna kom från 

olika projekt med skilda resurser kunde studien peka på flera gemensamma synsätt som fanns 

hos ledarna. För utökad förståelse för hur fotboll kan fungera som integrationsarena skulle det 

vara intressant att undersöka vilken syn spelarna har på sitt deltagande i de respektive lagen. 

Ur deras perspektiv skulle man kunna få djupare förståelse för vilka resultat de olika ledarnas 

metoder får - ser de själva sitt fotbollslag som en primärgrupp, hur ser deras relation till sina 

ledare ut och hur har deras deltagande i fotbollslagen hjälpt dem att komma in i det svenska 

samhället? Vidare forskning skulle även kunna ta reda på vilka andra dimensioner av 

integration, förutom den sociala och kommunikativa integrationen, som dessa typer av projekt 

kan leda till.  
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Kodningsschema  

 

Ledarens roll 

Vara sig själv 

 Positiv förebild 

 Mentalt stöd 

  Kontakt med myndigheter 

 

Mål med projektet 

Etablera spelare i samhället 

 Skapa gemenskap 

 Få nyanlända att spela fotboll 

 Engagera sig i föreningen 

 

Tillvägagångssätt 

Utbildning för ledare 

Utbildning för spelare 

 Gruppfrämjande aktiviteter  

 Individuella samtal  

 Gruppdiskussioner 

 Lägga ansvar på spelare 

 Fotbollen sekundär 

 

Fördelar med fotboll 

Universellt språk  

Föreningsliv ger sammanhang och trygghet 

Samarbete 

Roligt 

 

 

Utmaningar för projektet 

Resurser 
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 Språk 

 Gruppdynamik 

 Olika normer 

  

Spelarnas utveckling 

Språk 

 Mognad 

 Etablera  

 

Gruppens utveckling 

Gemenskap 

Umgås utanför fotbollen 

Inkludering 
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Intervjuguide 

  

1.        Lagets historia 

  

Hur startades laget? 

Varför startades laget? 

När startades laget? 

Vilka var med och startade laget? 

Hur hittade man spelare? 

  

Hur har utvecklingen sett ut? 

Hur gammalt är laget? 

Hur ser spelartruppen ut idag? 

  

Hur stort är laget? 

Hur många spelare finns i laget? 

Hur ser fördelningen ut mellan nytillkomna och personer som bott en längre period i 

Sverige?  

  

2.        Mål för projektet 

  

Finns det uttalade mål för vad projektet ska leda till? 

  

Vilka mål finns inom laget, från ledarens håll och från klubbens håll osv.  

Hur har målen utformats?   

  

Vilka utmaningar ställs du inför för att nå målen? 

Hur struktureras träningar och matcher för att nå upp till målen? 

Hur arbetar du för att nå klubbens/dina egna mål? 
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3.        Informantens historia 

  

Hur ser din egen bakgrund inom fotboll ut? 

  

Vad gjorde dig intresserad? 

När började du spela? 

Hur har fotbollen påverkat dig? 

Spelar du fortfarande fotboll? 

Varför slutade du spela fotboll? 

  

Vilka erfarenheter kring integrationsfrågor har du? 

  

4.        Fotboll och integration 

  

Vad är din syn på integration? 

Vad har fotboll för unika egenskaper för att lyckas med integration? 

  

5      Relationer och gruppdynamik 

  

Hur ser du på din roll i projektet/laget? 

Kan du ge exempel på någon gång du har känt att din roll har varit extra betydande? 

Hur förhåller du dig till gruppen kontra individerna i laget? 

Hur ser relationerna i laget ut? 

I vilka sociala sammanhang möts spelarna i fotbollslaget? 

  

5.        Avslutning 

  

Finns det något du vill tillägga inom ämnet? 

 


