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Abstract 
Titel: Leave your ego and your shoes at the door  

By: Gustav Malm Mark and Andreas Nilsson  

Due to recent crisis and wars around The Middle East there are refugees on the move looking for 

a safe place to stay. Many seek refuge in Europe and some of them make it all the way up North 

to Sweden. Because of this Sweden is faced with a challenge, to help these newcomers to become 

a part of the Swedish society. Integration is a central political discussion and a lot of politicians 

look upon sport and leisure activities as the answer to a successful integration. With this as 

background the paper focuses on showing the day-to-day work with integration within a martial 

arts club where there’s a variety of ethnicities. The essay intends to use theories of socialization 

and a sharp definition of integration when it exams the martial arts club and their ability to handle 

the pressure from municipality and politicians when it comes to integrating newcomers. This is 

an observational study that also uses semi-structured interviews to find valid information. The 

result shows confusion with integration and assimilation and also the importance of successful 

socialization and a platform that aloud this to take place. Without these arenas where actual 

meetings occur, Sweden would maybe be facing an even bigger challenge when it comes to 

making these refugees or newcomers a working part of Swedish society. 
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Tack 
Först och främst vill vi tacka klubben som valde att ställa upp på vår undersökning. Utan er 

hade denna uppsatsen inte varit möjlig. I likhet med klubbens kultur och värden kände vi oss 

otroligt välkomna och blev bemötta med öppna famnar av både medlemmar och ledning. Ett 

tack ska även riktas till alla medlemmar som lärt oss om kampsport och mottagit oss som ”en i 

gänget”. Till styrelsemedlemmen, instruktören och medlemmen som vi intervjuat vill vi tacka, 

era utsagor hjälpte uppsatsens uppbyggnad och vidare förståelse, tack. Tillhörande kommun och 

regionens bidragsverksamhet till idrottsstöd hjälpte oss med nyttig information om 

stödföreskrifter och kartläggning av klubbar, till dessa vill vi tacka. Slutligen ett stort tack till 

Sofie Krantz vår handledare som delgett väldigt konstruktiv kritik och pushat oss till att arbeta 

etnografiskt. Utan din vägledning hade uppsatsen inte blivit någon färdig produkt. 
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1 Inledning 
 

I September 2018 vankas det återigen val i Sverige. En av de förusett största punkterna 

som kommer diskuteras är den nya invandringen och vilka vägar det finns för att etablera 

dessa nya svenskar. Vägen hit har inte alltid varit helt felfri, Sverige har sedan tidigare 

upplevt problem med segregation mellan grupper av människor som främst baserats på 

etnisk och kulturell bakgrund (Regeringen, 2017). Detta har gjort att Sverige är i stort 

behov av att skapa integration mellan olika etniska tillhörigheter, det behövs naturliga 

mötesplatser där kulturer interagerar med varandra. Platser som skapar förståelse för 

andra kulturer och som på ett naturligt sätt bygger upp kontaktnät och skapar relationer. 

Regeringens arbete med etablering av nyanlända kan fungera som en vägvisare för 

de insatser som anses främja integration. I huvudsak gäller det arbets- och 

boendemöjligheter som kritiska moment för att lyckas integrera. Utöver hushåll och 

arbete anses idrott inom ramen för fritidsaktiviteter vara en stark påverkande faktor till 

lyckad integration och det är snarare runt denna aktivitet uppsatsen samlas (Regeringen, 

2016). 

Stat, kommun och landsting har med sin tro på idrottens möjlighet samordnat 

bidragssystem som skall göra det möjligt för idrottsföreningar att arbeta med integration 

och värderingsfrågor på lokal nivå. Stöden består av LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd), 

kommunalt aktivitetsstöd samt särskilda stöd som riksidrottsförbundet fördelar utefter 

statsanslagen (Svenskidrott, 2018). År 2016 var det över 600 miljoner kronor i bara LOK-

stöd som fördelades på tiotusentals föreningar runt om i landet och samma belopp 

kommer att gälla för 2017 (Svenskidrott, 2017). Det går att konstatera ganska snabbt att 

där finns ett stort politiskt intresse för idrotten som en plats för integration. Riksidrottens 

generalsekreterare Stefan Bergh ser idrotten som en samhällsnytta och 2016 meddelade 

dåvarande folkhälsominister Gabriel Wikström att regeringen satsar ytterligare 64 

miljoner kronor till idrottsrörelsen med tanke på det ökade flyktingmottagandet som 

inträffat under de senaste åren (FOU, 2017:119).  

Forskningen är å andra sidan inte lika övertygade om idrottsrörelsens möjligheter. 

Det här beror till stor del på den relativt sparsamma forskningen inom fältet. Etnologen 

Jesper Fundberg är en av frontfigurerna i svensk forskning rörande idrott och integration. 

Fundberg erkänner sportens möjligheter men problematiserar samtidigt den tidigare 

forskningen som gjorts. Det vetenskapliga arbetet som gjorts på svensk idrott och 

integration anses vara bristfällig. Ett av de större problemen är bristande metodologi i de 
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statistiska försöken. Det grundar sig i tanken om att statistik ska föras i frågor om etnicitet; 

ska befolkningen kategoriseras utifrån etnisk tillhörighet? De undersökningar som gjorts 

på deltagande invandrare i sport hänger således på en skör vetenskaplig tråd (FOU, 

2017:121). Ett norskt barn som flyttat till Sverige för att föräldrarna fått tilltalande tjänster 

går till exempel inte att undersöka på samma sätt som det krigsdrabbade barnet från 

Syrien som flytt till Sverige under svåra omständigheter. Kritiska perspektiv har även 

riktats mot målsättningar och begreppsbeskrivningar. Idrotten presenteras som en lösning 

men vad är då problemet. Vad är det som menas med att idrotten kan öppna dörrar eller 

att det kan leda till en fot in i samhället? Dessa uttalande blir snarast normativa och 

behöver problematiseras innan det går att hävda att idrotten är en dörröppnare eller väg 

in i samhället (FOU, 2017:126). 

Med ovan redogörelse vill denna uppsats bidra med forskning som koncentrerar på 

idrottens möjlighet att integrera nya svenskar och människor från andra kulturella 

bakgrunder. Med Fundbergs forskningskritiska utgångspunkter i tanke och ett gediget 

observationsarbete i nära anslutning till dokumentsökning och intervjuer vill denna 

uppsats belysa hur integrationsarbete kan se ut på en lokal kampsportsklubb i en 

mellanstor stad i Sverige. Med en sociologisk belysning av kampsportsklubben önskar 

studien bidra med förståelse för hur integration utspelas i möten mellan människor i 

idrottspraktiken. Genom att studera klubbens kultur innefattandes normer och värden blir 

den sociologiska relevansen att redovisa hur klubbkulturen kan bidra till möjligheter 

respektive hinder för att integration ska kunna uppstå. 

 

1.1 Syfte 

Med fokus på en utvald kamsportsklubb vill denna studie bidra med kunskap om hur 

arbetet med integration kan se ut på en lokal idrottsvserksamhet i Sverige. Det blir en 

uppsats som önskar synliggöra gräsrotsarbetet inom ett fält som har höga förväntningar 

på sig att lyckas integrera nya svenskar. Uppsatsen kan därmed fungera som ett underlag 

till vidare forskning och till frågan om idrott är en gynnsam verksamhet för integration.  

 

1.2 Frågeställningar 
Det ovan formulerade syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

• Hur redovisar instruktörer och styrelsemedlemmar sitt arbete med integration? 

• Hur ser arbetet med integration ut vid träningstillfällena?  

• Hur kan klubben fungera som en integrationsarena? 



  
 

3 

Disposition 

Vidare text kommer behandla samtliga centrala delar i en vetenskaplig uppsats. 

Inledningsvis redovisas utdrag av tidigare forskning som går under rubriken 

forskningsöversikt. Här behandlas tidigare forskning som har varit nyttigt för vår studie 

att ta del av. Därefter behandlas uppsatsens teorikapitel som bygger på två 

övergripande teorier i relation till frågeställningarna men också begreppet assimilation då 

begreppet kom att bli fruktbart under ett analys och diskussion-skede. Efter teorikapitlet 

presenteras studiens metod som innehåller val av metod, urval, diskussion och etik. Efter 

metoden presenteras studiens resultat och analys, detta avsnitt är uppsatsen i proportion 

största avsnitt som lyfter vårt resultat och teoretiska tolkningar. Slutligen för vi en 

slutdiskussion om uppsatsens som helhet och besvarar på bästa förmåga uppsatsens syfte 

och frågeställningar. 

 

2 Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten är uppdelat i två led, svensk idrottsforskning och internationell 

idrottsforskning. Översikten på forskningsfältet har format uppsatsens avgränsning för att 

kunna bidra med ny och färsk kunskap till fältet. Den har också givit inspiration till 

uppsatsens tillvägagångssätt. 

 
2.1 Svensk idrottsforskning 
 
Riksidrottsförbundet 

Svensk idrott anses vara en viktigt folkrörelse i Sverige, med mer än tre miljoner 

medlemmar i ca 20.000 ideella föreningar skapas positiva krafter som riksidrottens 

generalsekreterare Stefan Bergh benämner som samhällsnytta. Ett stort arbete i denna 

samhällsnytta fokuserar på etniskt mångfald och integration (FOU, 2017:119). Årligen 

utger riksidrottsförbundet en rapport som sammanställer forskningen kring idrott och 

samhällsnyttan. Etnologen Jesper Fundberg får i uppdrag att presentera svensk forskning 

om idrott och integration. Som nämnts i inledningen kan det politiska intresset vara något 

större än det vetenskapliga. 

 

“/.../ kanske kan det tyda på att det politiska intresset är större än det vetenskapliga kring 

idrott, etnisk mångfald och integration. Eller så har det växande fältet idrottsvetenskap 
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lämnat frågor om etnisk mångfald, rasism och integration åt annan forskning” (FOU, 

2017:120). 

 

Den kvalitativa forskningen som berört ämnet tar upp barn och ungas röster om idrotten 

och hur denna kan integrera, samt ledare eller företrädares uppfattningar. Den samlade 

bilden av forskningen kan beskriva idrottens plats, funktion och mening som kulturell. 

Den är också socialt präglad där både hinder och deltagande påverkar upplevelser av 

idrotten (FOU, 2017, 121-123). Vid forskning av detta område krävs det att man tydligt 

definierar de begrepp som undersöks, vem är invandrare, vad menas exempelvis med att 

idrott kan öppna dörrar ut i samhället. Med Fundbergs kritik i åtanke blir det i denna 

studie relevant att ständigt brottas med studiens syfte och vad integration kan innebära. 

Att vara konsekvent och realistisk i begreppsval och slutsatser blir högst relevant för att 

tillföra kunskap. 

 

Att möta en främling 

Tomas Peterson är förutom sociolog Sveriges första professor i idrottsvetenskap. 

Tonvikten i hans arbete ligger i idrotten som uppfostringsmiljö̈ . Han var också den som 

myntade “idrotten som integrationsarena” i antologin att möta främlingar (2000) 

sammansatt av Göran Rystad och Svante Lundberg. Integrationsarena  innehåller  

två̊  led  – det som ska åstadkommas är integration och detta ska i sin tur ske på̊ en arena. 

Idrotten skall ses som en mötesplats där invandrare och svenskar kan umgås och ägna sig 

åt en verksamhet vars form och innehåll aktörer är medvetna om. Integrationsarenan kan 

också̊ fungera förberedande för  umgänge  på̊  andra  platser  i  samhället  (Peterson, 

2000).  Peterson  är  optimistisk  till  idrotten  som  integrationsarena  men  lägger  vikt  

vid ömsesidighet, integration är inte bara x utan uppstår först i mötet med y. Uppoffringar 

behöver ske gemensamt, invandrare och svenskar skapar tillsammans integration. Denna 

definition av integrationsarena kommer att användas i analysen och diskuteras i slutsatsen 

av studien. Klubben är således en arena där nyanlända möter svenskar och utövar 

kampsport, och denna kontext skall i förlängningen integrera invandrare och svenskar. 

Detta gör att idrott som fenomnen är intressant att använda som ett verktyg för att skapa 

integration och social inkludering vilket även görs på lokal nivå runt om I Sverige via 

exempelvis kommunalt finansierade idrottsprojekt, ett exempel på detta redovisas I 

nästkommande forkning. 
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Governing by means of sport for social change and social inclusion 

David Ekholm (2018) presenterar en studie om social förändring, social inkludering och 

integration som tar avstamp i ett kommunalt finansierat idrottsprojekt i en marginaliserad 

stadsdel i Sverige. Studien är mestadels baserad på intervjuer med människor som är 

anslutna till projektet på olika vis, det vill säga lokala beslutsfattare, representanter för 

projektet och idrottstränare som medverkar vid tillfällena när sport utövas. Han har även 

använt sig av tidningsartikel citat och officiella dokument vid insamling av material. I 

studien presenterar Ekholm fyra domäner som på var och en behöver åtgärdas för att 

lyckad social förändring och inkludering ska ske hos en exkluderad samhällsgrupp. Den 

första domänen benämner han som governing “the self” där det handlar om att ungdomar 

behöver lära sig att ta ansvar för sina handlingar och att inskaffa sig en moralisk kompass 

(Ekholm, 2018:7). Den andra kallar han för governing “the family” där han diskuterar 

familjens möjlighet till inkludering och ungdomarna sysslar med idrott, att det erbjuder 

en inblick in i svensk kultur och en möjlighet att skapa förebilder (Ekholm, 2018:9). Den 

tredje domänen kallar Ekholm för governing “the community” där han diskuterar vikten 

av att känna gemenskap och tillhörighet, det är även här viktigt att denna gemenskap 

kantas av bra värderingar som representeras av starka förebilder (Ekholm, 2018:10). Den 

sista domänen har Ekholm döpt till governing “the place” och berör den spatiala påverkan 

av vilken plats människor befinner sig på. Den undersökta stadsdelen är känd för 

arbetslöshet och avvikande beteende, även detta är en viktig faktor att ta hänsyn till i 

diskussionen (Ekholm, 2018:13). Slutligen diskuterar Ekholm idrottens potential att 

åstadkomma social förändring, inkludering och integration. Han menar att idrott kan 

fungera som ett instrument för detta då de inte går på djupet med de underliggande 

faktorerna till problem som social exkludering och segregering. Idrotten tillåts arbeta på 

ett mer övergripande plan. Exempelvis kan idrotten påverka alla fyra domäner under en 

och samma aktivitet (Ekholm, 2018:14-15). Så istället för att lägga fokus på en  domän i 

taget, kan man ta hjälp av idrott som instrument för komma åt samtliga domäner. Detta 

är då en av idrottens styrkor när det kommer till att använda idrotten som verktyg för en 

lyckad social förändring och inkludering. Att uttnyttja möjligheterna till inkludering som 

idrotten erbjuder diskuteras även utanför Sveriges gränser och liknande resultat visar sig 

även där. Att idrotten kan användas som ett verktyg när social inkuldering önskas finns 

det mycket forskning som tyder på. I Nästa del lyfter vi fyra studier som på olika vis har 
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presentarat intressanta resultat som visar på idrottens styrka men även några av dess 

svagheter. 

 

2.2 Internationell idrottsforskning 
 
Body and soul 

1988 inledde den franska sociologen Loïc Wacquant (2004) en tre års lång studie som 

boxare på ett gym i Harlem, Chicago. Helt oerfaren inom kampsport tog han sig an 

området som en etnografisk studie bestående av deltagande observationer. Han kom att 

“infiltrera” boxningsvärlden och bli en fullgod medlem av klubben på både träningar och 

i matcher. Genom att fullt ut bli en del av den värld han studerade fick han tillgång till 

förstahandsinformation som annars hade varit mycket svårt att nå som forskare. 

Wacquant identifierar en viss kultur som existerar inom kampsporten, i studien nämner 

han “the law of the gym” som är ett förhållningssätt för de som går in genom gymmets 

dörrar. Här finns det tydliga riktlinjer för hur en ska bete sig. En av tränarna på gymmet 

säger i samband med att han välkomnar en ny medlem till klubben “i ain’t here to waste 

your time and you ain’t here to waste mine” (Wacquant, 2004:57). Det finns en 

underliggande mening i uttalandet som berättar om en mentalitet, regler är till för att följas 

och passar dem inte får en hitta någon annan klubb att boxas vid. Klart och tydligt är 

också att det är tränarens regler som ska följas, vilket kan illustreras med citat “If you 

right you wrong, if you disagree with me. Understand?” (Wacquant, 2004:57). Här syns 

tydliga riktlinjer för dem som befinner sig på klubben att förhålla sig till och det är 

tränaren som bestämmer hur dessa riktlinjer ser ut. I och med “The law of the gym” går 

det att hävda att en specifik kultur existerar på boxningsklubben. 

 

Beyond the playing field 

Ramón Spaaij har i sin studie undersökt en fotbollsklubb i Melbourne, Australien som 

riktar sig till Somaliska flyktingar. Studien bygger på en tre års lång etnografisk studie 

med fokus på Ager och Strangs ramverk för lyckad integration (se figur 1). Fokus ligger 

på de sociala mötena mellan olika grupper där sociala kapital undersöks i fotbollsklubben. 

Slutsatsen lägger vikt vid att den homogena gruppen får positiva utbyten av socialt kapital 

på fotbollsklubben. Med homogena grupper menas människor från samma nationaliteter. 

Även om de är från samma nationer finns där religiösa och geografiska barriärer som 

bryts ner och underlättar för relationsskapande och förståelse för olikheter inom den 

etniska gruppen. Där finns dock inga tendenser till sociala broar mellan värdnationen och 
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flyktinglaget. I matchspel mellan fotbollslaget och motståndarlag fanns där snarare 

tydliga anspelningar till rasism och ökad segregation. Dessa problem visade sig ofta 

uppstå vid matcher då spelen bygger på konflikter och motstånd i sin karaktär (Spaaij, 

2011). Studiens slutsats tyder på tendenser till ökad polarisering i sportsammanhang. 

 

Sport as a vehicle 

James T. Allen, Dan D. Drane, Kevin K. Byon, Richard S. Mohn (2010) presenterar en 

studie som diskuterar användningen av sport som ett “fordon” till integration. Studien 

bygger på en undersökning av utbytesstudenter på olika campus i USA, de har studerat 

hur sport används av studenter när det kommer till socialisation och kulturell identitet. 

De presenterar två viktiga funktioner av idrott. Det första handlar om att det erbjuder 

utbytesstudenter en chans att bibehålla en förankring till sin egen kulturella identitet. Det 

vill säga att erbjuda utrymme att utöva samma sportaktiviteter som de gjort i sitt hemland 

och på så sätt känna sig mer trygga och hemma i den nya tillvaron. Exempelvis spelar 

europeiska utbytesstudenter mycket fotboll medan asiatiska studenter tenderar att spela 

badminton eller pingis. Det andra användningsområdet är sportens förmåga att lägga en 

grund för socialisation i ett multikulturellt sammanhang, alltså sportens möjlighet att 

erbjuda ett inkluderande i en ny kultur. Genom att vara med och utöva olika sporter finns 

där en social grund att bygga vidare på vid interaktion med andra och det blir på så vis 

enklare att anpassa sig till en ny kultur.  

 

A good sport? 

A, Krouwel, N Boonstra, J.W, Duyvendak och L, Veldboer presenterar i sin studie 

publicerad i Sage Journals (2006) sportens möjliga kapacitet att integrera Holländska 

minoritetsgrupper. Likt inslag i den svenska samhällsdebatten finner man hur politiker i 

Holland framställer sporten som ett centralt verktyg för integration av nyanlända och dess 

möjlighet att inkludera minoritetsgrupper i Holland (Krouwel, et.al, 2006:166). 

Undersökningen bygger på två fältstudier i Rotterdam (2003) som drabbats av stora 

problem med segregation. Syftet är att undersöka huruvida det populära antagandet att 

idrottsaktiviteter fungerar som en brygga för interkulturella möten faktiskt framställs på 

lokal nivå i vardagliga sammanhang. Ett delsyfte som också testar är om idrottsaktiviteter 

med interkulturella möten kan upplösa etniska spänningar som är starkt cementerat i 

Rotterdam. För att få en djupare inblick i frågan har flertalet människor från olika 
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kulturella bakgrunder fått svara på frågor varför de engagerar sig i idrottsliga aktiviteter 

i Rotterdam (Krouwel, et.al, 2006:170). 

Studiens resultat når inte upp till politiska förväntningar i Holland. Motivationen 

för idrottsutövare att träffa och bygga relationer till andra kulturer och värdnationen är 

minimal. Analysen finner att interetnisk interaktion inte sker spontant under 

idrottsaktiviteterna som studerats och de möten som uppstår skall heller inte ses som fria 

från problematik. Under tävlingssammanhang skapas en tävlingsanda som bygger på 

konflikt, sporten går snarare att se som en arena, detta tål att jämföras med Spaaij (2011) 

studie. Denna arenan skall inte ses som en integrationsarena utan snarare en arena för 

konflikt som inte fungerar meningsfullt eller fredligt när det kommer till att bygga 

relationer. Arenans karaktär kan förklaras som konkurrenskraftig och den innehåller 

fysiska element i spelet som kan vara faktum till obehag och irriterande känslor bland 

deltagare (Krouwel, et-al, 2006:176). Forskningsdata visar också starkt att anledningen 

till varför man idrottar är inte i mening att träffa människor och skapa relationer, det är i 

första hand en plats för att utöva sitt intresse och utveckla sin hälsa. Sociala relationer ses 

visserligen som trevligt men är inte prioriterat. 

Slutsatsen vill poängtera att där finns en förståelse för idrotten som verktyg. Det är 

något som de flesta barn och vuxna ägnar sig åt. Efter familj, skola och arbetsplats 

kommer sportsliga organisationer att utgör den största sociala verksamheten i Holland. 

Det är således en plats där socialisationsfaktorer som att överföra normer och värderingar 

ständigt kan pågå. Krouwel et.al (2006, ibid) vill dock inte medhålla den rosiga bilden 

som skisseras av politiken där sportaktiviteter och dennes förmåga att integrera nya 

grupper och övervinna interetniska spänningar. Sporten kan ha betydelse för den 

individuella människan men kan inte rekonditionera samhället som helhet.  

 

Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Uppsatsens bidrag till forskningsfältet sker genom att tillföra ett nytt angreppssätt på 

frågan idrott och integration. Vi väljer att studera en kampsportsklubb som är känt för att 

vara välbesökt av både svenskar och nyanlända, detta görs också genom en etnografiskt 

inspirerad studie som skapar möjlighet för en förstahandsupplevelse. Man fastnar således 

inte sekundärinformation. Studien väljer att förstå integration med hjälp av socialisation 

som kan tillföra ett nytt sätt att se på fenomenet. Fundberg nämner i FOU (2017) att idrott 

och integration som händelse behöver forskar mer på för att bredda förståelsen kring 
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ämnet, vi tillbringar således mer forskning till fältet i förhoppning att tillföra mer kunskap 

om idrottens möjligheter att integrera nyanlända. 

 

3 Teori 
Kapitlet kommer att behandla två teorier där den ena fungerar som studiens definition av 

integration. Förutom definitionen finner man också förankringar hur integration uppstår 

i vardagliga möten. Nästkommande teori lyfter socialisation för att tolka den process som 

vi fann under studiens observationer. Dessa två teorier skall inte ses som vitt skilda 

tolkningsramar utan de samspelar med varandra. Klubbens arbete med integration uppstår 

genom en socialisationsprocess. Tilläggsvis presenteras en förklaring av begreppet 

assimilation som står i relation till studiens integrationsbegrepp. 

 

3.1 Integration 

Huvudsakligen kommer Alastair Ager och Alison Strangs studie Understanding 

Integration: A Conceptual Framework fungera som teoretisk referensram i relation till 

vår empiri gällande klubbens arbete med integration. I granskningen av tidigare forskning 

och litteratur inom ämnet fann vi hur Ager and Strangs studie återkommande dök upp 

bland analyser och diskussioner (Spaaij, 2011). Efter vidare kontroll av deras studie blir 

det tydligt varför den står som banbrytande i modern integrationsforskning. Studien är 

baserad på̊ ett gediget undersökningsmaterial som genererar god validitet och reliabilitet. 

Undersökningen som ligger till grund för ramverket bygger på en induktiv metodologi. 

Inledningsvis granskades dokument från Europarådets undersökningar om integration för 

att på så sätt kunna se tematik och synliggöra en politisk syn på integration. Därefter 

genomfördes 63 semi-strukturerade intervjuer i segregerade områden (förorter i London). 

Detta för att få en uppfattning om integration på lokal nivå och involvera aktörer som 

socialtjänst, sjukvård eller liknande myndigheter. Slutligen genomfördes en sekundär 

analys av nationell data från en tvärsnittsundersökning. Denna möjliggjorde triangulering 

och ytterligare generalisera integrationens betingelser (Ager & Strang, 2008:168). 

Ramverket är ett första försök till att sammanställa vad integration innebär ur ett 

makroperspektiv under vetenskapens kriterier, tidigare har politiska dokument och 

normativa tankar fått lägga grunden till förståelse av integration (Ager & Strang, ibid). 

Referensramens applicerbarhet och stora användningsområde gör att teorin fått stå som 

verktyg i flertalet undersökningar och även kommer att hjälpa oss i denna studie. 
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(Figur 1: Ager & Strang, 2008:170) 
 
Som visas i figuren ovan innefattar ramverket samhälleliga delar som enligt teorin behövs 

stimuleras och utvecklas för att integrera nyanlända i tillhörande värdnation (Ager & 

Strang, 2008:170). Ramverket innefattar fyra teman, dessa teman innehåller tillsammans 

tio domäner. Domänerna är beroende och existerar i de flesta fall genom sociala 

relationer, men även förutsättningar för rent praktiska verksamheter som en fungerande 

sjukvård, utbildning etcetera. Det empiriska underlag vi samlat kan inte på något vis 

spegla eller tolka samtliga delar i ramverket. Därför har temat sociala nätverk med dess 

tre domäner samt domänen språk- och kulturell kunskap (gråmarkerade domäner i figur 

1) fått stå i centrum när vi bearbetat empirin. Sociala nätverk handlar således om tre 

domäner.  

 (1) Sociala broar kan ses som dess metafor, en byggnation av en bro som leder till 

andra nätverk såsom olika etniska grupper eller olika institutioner. Att nyanlända kan nå 

ut till andra grupperingar och bygga ömsesidig förståelse för varandra kan på så vis vara 

positivt för integrationen. (2) Sociala band innebär att människor delar erfarenheter och 

kan utveckla relationer med andra som är lik en själv. Här kan man se landsmän med 

samma kulturella eller religiösa bakgrund. Bandet kan göra att individen känner sig trygg 

och etablerad, där det finns en känsla av samhörighet. Allt i Sverige behöver inte således 

vara främmande. Den sistnämnde i temat sociala nätverk är (3) sociala länkar som 

handlar om att skapa relationer med nya aktörer i samhället som har en annan ståndpunkt 

och makt, här finns exempelvis kontakter till arbetsgivare eller hur samhällsmaskinen 

fungerar, ta till exempel kännedomen om lokaltrafikens funktion eller vilken myndighet 

de ska vända sig till för ansökan om sjukförsäkring. Bortser man från denna kunskap finns 

där risk för marginalisering av den nyanlända (Ager and Strang, 2008:177-181). Slutligen 

kommer studien rikta ljuset mot domänen språk- och kulturell kunskap som är ett kritiskt 
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moment i frågan om integration. Att inte kunna värdspråket anses vara en av de större 

barriärerna för lyckad integration. Den kulturella kunskapen är därmed också viktig för 

integrationen, att inte känna sig alienerad och isolerad. Här blir two-way relation särskilt 

viktigt, Two-way lyfter vikten att det inte bara är en fråga om att nyanlända ska anpassa 

sig utefter rådande normer och kultur utan att värdnationen behöver vara självreflexiva 

och anpassa sig till nya aktörer (Ager och Strang, 2008:182). Det är således denna 

referensram som definierar integrationsbegreppet i studien och kommer få stå som 

referensram för klubbens arbete gällande integration. Med denna undersökningens syfte 

strävar vi att förstå hur integration uppstår i ett visst socialt kontext, där människor från 

olika bakgrunden interagerar. Med redovisade domäner kan vi få en bättre förståelse för 

hur interaktioner kan innehålla viktiga steg som i förlängningen bidrar till integration. För 

att integration ska inlivas krävs det sociala möten. Att undersöka interaktioner på 

träningstillfällen blir avgörande för att synliggöra processen vilket tar oss närmre nästa 

avsnitt som lyfter ett besläktat teoretiskt område.  

 

3.2 Socialisation 
Socialisation som teori kan ta form och tolkas på en rad olika vis, så för att tydliggöra 

denna teori tar vi hjälp av Anna-Liisa Närvänen (1994) och hennes kritiska diskussion 

om socialisation där hon lyfter ett antal olika perspektiv och teorier. Närvänen presenterar 

en definition av begreppet socialisation utifrån Wentworths (1980) teori som kan vara 

nyttig att diskutera som grund för att förstå sig på fenomenet i kontext till vår studie “den 

aktivitet som konfronterar och ger struktur åt en icke-medlems inträde i en redan 

existerande värld eller en sektor av den världen” (Närvänen, 1994:62). Denna definition 

skvallrar om en socialisation som en version av inlärning och fostran in i någonting nytt 

för den individ det berör. Definitionen förutsätter att det redan finns en arena (eller värld) 

som en utomstående ska göra inträde på och att socialisationsprocessen fungerar som det 

verktyg som möjliggör detta. På den arenan finns det regler eller normer som alla är 

tvungna att förhålla sig till och dessa ligger till grund för socialisationen som i 

förlängningen möjliggör interaktion. 

Det går även att studera socialisation från ett interaktionistiskt perspektiv vilket 

fokuserar på en ömsesidig påverkan från flera olika parter, detta resonemang hämtar 

Närvänen från Mead (1976). Resonemanget bygger på att en socialisationsprocess är 

något som tar form ur interaktion, där individer socialiseras in i ett system genom att 

interagera med varandra. Den stora skillnaden här är att det som nämndes ovan sker 
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genom en ömsesidig påverkan istället för att socialiseras in i en redan förutbestämd värld. 

Det betyder alltså att anpassningen till ett nytt område inte sker passivt utan att det även 

finns utrymme för den som är ny att påverka och förändra det som redan existerar på den 

nya arenan, denna process är också enligt Mead kontinuerligt pågående (Närvänen, 

1994:62). 

I denna studie kan vi ta hjälp av båda dessa perspektiv på socialisation för att förstå 

vårt eget material. Wentworth hjälper oss att förstå sociala regler och normer som en 

grund för att interaktion ska ske och Meads interaktionistiska perspektiv tillåter oss att se 

på socialisation som en ständigt pågående process av ömsesidig påverkan mellan olika 

parter. Tillsammans fungerar dessa två perspektiv som verktyg för att förklara den 

socialisation som vi bevittnat på fältet. 

 

3.3 Assimilation 
Uppsatsen fokuserar delvis på hur en kampsportsklubb arbetar med integration vid 

träningstillfällen. Dock ser vi en tendens att både i samhällsdebatten men också i det 

vardagliga talet att integration egentligen syftar på begreppets motsats, nämligen 

assimilation. Enligt nationalencyklopedin (hämtad 2018-01-04) beskrivs assimilation 

som; den process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska 

samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. 

Integration å andra sidan lyfter processen “two-way relation” vilket innebär att 

integration sker i form av att två kulturer anpassar sig till varandra vilket ses som en 

ömsesidig relation. Det blir i denna studien relevant att särskilja dessa två begrepp och 

undersöka empirin utifrån deras motsatser. Det är viktigt för att kunna erbjuda vidare 

förståelse till Wenthworts och Meads  två olika teoretiska ingångar till 

socialisationsprocessen. Där Wenthworts perspektiv går att likna vid en assimilation och 

Meads vid en integration med en “two-way relation”. 

 

4 Metod 
Utifrån studiens dimensionella syfte där vi vill förstå hur integrationsarbetet redovisas, 

hur det praktiskt ser ut och hur det kan fungera som en integrationsarena, har vi valt att 

använda tre stycken olika materialinsamlingsstrategier. Den första var observation, den 

andra var intervju och den sista var granskning av dokument. Tanken med 

metodkombinationen var att den skulle ge bredare och fördjupade kunskaper om studiens 

syfte. Tillvägagångssätt kallas även metodtriangulering då flera metoder användes för att 
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nå önskat resultat (Fangen 2014:187). Fokus låg dock på att göra en etnografiskt 

inspirerad fallstudie där observation och deltagande i momenten blev den primära 

insamlingsmetoden. Materialet kompletteras sedan med kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer som genomfördes med de som deltog i observationsmomenten och även 

dokument med koppling till klubben. Tillvägagångsättet gjordes för att kunna samla in 

ett bredare spektra av information under den korta tid som stod till vårt förfogande. En 

kombination av dessa tre metoder kom att erbjuda relevant information till vår studie. 

I tabellen framgår det under vilka tidpunkter vi befunnit oss på kampsportsklubben 

för observationer och även tillfällen för intervjuer. Det är under dessa redovisade moment 

vi samlat data för uppsatsen. Dokumentsökningen på internet redovisas inte i tabellen då 

sökningen gjorts parallellt med studiens gång där vi valt att inte registrera tid eller datum. 

(Tabell 1) 

 

4.1 Metodval 
 
Den här delan av studien kommer att förklara valet av metod och genomförandet av 

metoden. Inledningsvis redovisas den etnografiskt inspirerade delen av studien, det vill 

säga observationerna och tiden vi spenderade på klubben. Sedan presenteras de två andra 

insamlingsmetoderna vilket bestod av semistruktureradeintervjuer och dokument som är 

kopplade till klubben. 
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Etnografi 

Att göra en etnografisk studie erbjuder möjligheten att komma nära inpå det man studerar, 

det finns möjlighet att tränga in bakom det ytliga förstahandsintrycket. Här önskas en 

förmedling av ett fler-dimensionellt resultat där en etnografisk studie fungerar som ett 

nyttigt verktyg (Fangen, 2014:29-30). Detta i samspel med en intervjustudie erbjuder en 

mångfasetterad inblick i fenomenet som studeras. Etnografin fokuserar på vad människor 

gör och vad som är bakgrunden till deras handlingar ur ett analytiskt perspektiv. 

Handlingar och samspel ligger här i fokus för studien och en vilja att nå bortom de första 

intrycken och ett mer berättande material samlas in. Vid användandet av etnografi finns 

där ett antal riktlinjer som bör reflekteras kring, exempelvis forskarens roll och på vilka 

premisser forskaren är en del av sammanhanget. Forskaren behöver här reflektera kring 

hur hen vill uppfattas av de som studeras, faktorer som etnisk bakgrund, klass, kön och 

kompetenser som forskaren besitter påverkar hur denne uppfattas och i förlängningen hur 

de som studeras agerar och handlar i forskarens närhet (Ahrne & Svensson, 2011:93). Det 

här är även något som kräver reflektion ute på fältet för att undvika att påverka dem som 

studeras när materialet samlas in och på så vis ge studien mer validitet. 

Vid användning av etnografi är ett angreppsätt att studera fenomenet utan 

förutfattade meningar för att sedan kunna skapa en grundad teori utifrån det empiriska 

material som har samlats in (Trost, 2010:35). I och med den begränsade tidsramen för 

uppsatsskrivandet krävdes anpassning av den etnografiska studie-metoden på så vis att 

området studeras med hjälp av viss förförståelse, att på förhand noga ha funderat över vad 

som söks efter vid observationsmomenten. Anpassningen efter tidsramen erbjuder 

forskaren en hjälp på traven och ett försprång under observationsmomenten. 

Materialinsamlingen behöver tas an med viss förförståelsen men det måste också präglas 

av en öppenhet, man får alltså inte bli låst av förförståelsen. Här krävdes en koncentration 

och ett professionellt arbete av oss som forskare för att inte missa relevant information 

(Ahrne & Svensson, 2011:92). 

Philip Lalander i (handbok i kvalitativa metoder, Ahrne och Svensson 2011, ibid) 

ger nyttiga tips till studenter som vill göra etnografiska studier med en begränsad tidsram. 

Dessa punkter ökar chanserna till att faktiskt genomföra en fruktbar studie under kort tid. 

I den bästa av världar hade vi utifrån ett etnografiskt perspektiv velat följa denna klubb 

en längre tid både i sporten men också på andra arenor. Men på grund av den sparsamt 

tilldelade tiden för uppsatsarbetet tar vi hjälp av dessa tips: 
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• Tillträde till fältet, studenter bör reflektera över vad hen ”sänder ut”, hur ska 

man agera för att känna sig naturlig. 

• Hur ställer man forskningsfrågor är extra viktigt då man som student sällan har 

så lång tid på sig. Det är viktigt att försöka avgränsa sig / ha ett avgränsat 

observationsfokus. Redan från början. Det finns inte tid för en lång 

acklimatiseringsfas. 

• Försök att utnyttja teoretiska kunskaper till att se något intressant. Att använda 

teorier i observationen för att haka upp det osynliga på något (att inte fastna i ett 

empiriskt grodperspektiv där analysen aldrig lyfter från en deskriptiv nivå). 

Lalander vill också ge rådet att man gör några intervjuer för att ha ett tolkbart 

material om observationsanteckningarna skulle bli för tunna. 

 

Med hjälp av Lalanders punkter hade vi redan i ett tidigt skede utvecklat en guide för 

observationen men också diskuterat vår roll som forskare på fältet innan vi genomförde 

den första observationen. Dessa stegen hjälpte oss att känna trygghet i vår forskarroll i 

ett relativt nytt sammanhang. Etnografin kom även att komplettera intervjuer där det vi 

inte fick klarhet i under observationerna lyftes i ett intervjuskede. 

 

Semistrukturerad intervju 

Som ett komplement till den etnografiska observationsstudien kom tre intervjuer att 

genomföras med de personer som har varit aktivt deltagande som utövare eller som 

ledare/tränare under träningspassen. Materialinsamling erbjöd tillfälle att ställa frågor om 

sammanhanget. Här fanns tillfälle att djupdyka i specifika händelser som har ägt rum 

under ett träningspass eller tillåta informanten på ett övergripande vis reflektera kring 

föreningens roll i det egna livet eller om/hur det är kopplat till världen utanför föreningen. 

Detta för att komma åt specifika utsagor som tydligt besvarar våra frågeställningar och 

som backar upp materialet som hämtats ur observationer. Även under denna 

materialinsamling fanns en uppsjö av faktorer som krävde reflektion. Ett aktivt 

reflekterande över forskarrollen är även här högst relevant, samt ett sinne för detaljer när 

det kommer till omgivning som påverkar intervjun. Här behöver man tänka på faktorer 

som etnicitet, kön, klass och kompetens för att dessa inte ska påverka svaren som 

informanten ger och om de gör det krävs transparens vid redovisning (Ahrne & Svensson, 

2011:93). Det krävs en noggrann förberedelse av forskaren för att ett önskvärt material 
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ska samlas in, att komma väl förberedd med en genomarbetad intervjuguide lägger 

grunden för en lyckad intervju (Trost, 2010:71). 

Våra intervjuer hölls med hjälp av en intervjuguide där det formulerades fyra teman 

som fungerade som riktlinjer under intervjusituationen. Vid intervjutillfället tilläts dessa 

teman vara mycket flytande beroende på vart samtalet bar vägen. Intervjuaren bör vara 

flexibel och “på tå” vid intervjutillfället då informanten uppmuntras att prata tills att 

denne är färdiga med sitt resonemang, vilket följs upp av relevanta följdfrågor ställt av 

intervjuaren. Intervjuguiden får inte vara begränsande utan bör istället fungera som ett 

stöd, något att hänga upp intervjun på (Kvale & Brinkmann, 2014:172). De fyra teman 

som formulerats är operationaliserade utifrån det ovan formulerade syftet samt 

frågeställningarna, i vilken ordning dessa sedan tas upp är mindre relevant. Av denna 

anledning var det vitalt att vi behärskade vår intervjuguide utan och innan, som Trost 

(2010:71) beskriver det “...den skall finnas i ‘ryggmärgen’”, vilket eftersträvades inför 

samtliga intervjuer. 

 

Dokument kopplade till klubben 

För att kunna jämföra och diskutera kampsportsklubbens skriftliga värdegrunder och 

policys samt deras förhållningssätt till kraven från kommun och stat med vad som sker i 

realiteten på mattan och inne i klubbens lokaler fanns där ett behov av att titta på skriftliga 

dokument kopplat till detta. För att hitta den information vände vi oss mot tre 

huvudsakliga källor: Klubbens egen hemsida, kommunens hemsida och svenskidrott.se 

(Ahrne & Svensson, 2011:119). På de två sistnämnda internetsidorna fanns krav för 

ekonomiskt stöd från kommunens sida formulerade samt vilka kraven är för att 

upprätthålla LOK-stöd. På klubbens egen hemsida finns deras egna värdegrunder och 

policys formulerade och deras tolkning av hur de önskar förhålla sig till de yttre kraven 

från kommun och stat. 

 

4.2 Urval 

Urvalet av informanter och observationer koncentrerades inledningsvis till 

idrottsföreningar vilka kontaktades för att finna information om tillgänglighet och viljan 

att ställa upp och vara del av en studien. I detta skede dök kampsportsklubben upp via en 

bidragslista vi fått tilldelat oss av en kontakt för idrottsverksamheter i regionen. Vid 

frågan om medverkande var bemötandet positivt och välkomnande vilket var en 

förutsättning för att studien skulle kunna genomföras. Det var ett så kallat selektivt urval, 
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där mycket arbete lades på att finna ett givande studieobjekt som även var villiga att ställa 

upp (Fangen, 2014:57). De premisser som arbetades efter när urvalet gjordes bestod av 

att det skulle finnas en betydlig blandning av etniciteter bland medverkande medlemmar 

samt att dessa skulle vara av myndig ålder för att undvika forskningsetisk problematik. 

Under studiens gång gjordes aldrig en specifik bakgrundskoll på vilka etniciteter som 

existerade hos samtliga medverkande i klubben. Genom samtal med styrelsemedlemmar 

och instruktörer samt egna observationer har vi dock kommit till förståelsen av att många 

av de etniciteter som representeras i urvalet, och som är av icke-svensk etnicitet, är 

nyanlända från krigsdrabbade länder. 

Fangen (2014:58) beskriver tre olika urvalsuniversum, denna studie har använt sig 

av ett av dem som Fangen kallar temadefinierat universum. Fokus här ligger på de 

informanter som är med i studien och att alla sysslar med kampsport på olika vis och har 

en relation till den klubb vi studerar. Detta blir alltså temat för urvalet och informanternas 

gemensamma egenskap. Genom att bestämma premisser för urvalet begränsas också valet 

av informanter vilket gör det enklare att genomföra studien och det undviks att urvalet 

blir för stort och svårhanterligt. 

 

4.3 Etik 
Som vi nämnt ovan bestod vår kvalitativa metod av en blandning mellan deltagande 

observation, intervjuer samt dokument kopplade till klubben. Det fanns därför ett antal 

etiska faktorer som behövdes ta hänsyn till under insamlingen av materialet. Vid 

tillämpning av metoden deltagande observation behöver vi se över vår deltagande roll, 

det vill säga till vilken grad vi själva är deltagande i situationen som observeras. Det finns 

ett antal olika grader av deltagande observation som också bestämmer hur man bör 

förhålla sig till detta etiskt. Eftersom vi under observationsmoment kan komma att lära 

känna de vi observerar väl, bör vi alltid vara tydliga med våra avsikter. Rollen som 

forskare måste komma i första hand, för att minska risken för missförstånd när materialet 

sedan presenteras. Här behövde vi se till att ett informerat samtycke existerade mellan oss 

som forskare och forskardeltagare, detta blev särskilt viktigt då vår studie kom att 

innehålla några individer från en etnisk minoritet (Fangen, 2014). Vidare fick vi ta hänsyn 

till konfidentialitet, detta är mycket viktigt både för observationsmomentet och 

intervjumomentet samt vid presentationen av insamlade dokument. Vi garanterade 

medlemmarna och informanterna konfidentialitet om så krävdes, det vill säga att 

materialet vi samlar in bara ses av oss samt anonymiseras i själva uppsatsen (Fangen, 
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2014). Utöver samtyckesprincipen och konfidentailitetsprincipen tog vi även hänsyn till 

de två andra etiska principerna, den första kallas informationsprincipen och innebär att vi 

presenterar vår undersökning och vad materialet vi samlar in ska användas till. Den andra 

principen som vi förhöll oss till benämns som nyttjandeprincipen där vi meddelade hur 

vi ska använda materialet och vart det kommer att synas (Ahrne & Svensson, 2011). Det 

var viktigt för oss att alla i klubben kände sig bekväma med att vi fanns på plats och 

observerade/intervjuade, det var därför naturligt för oss att reflektera över vår egen roll 

på fältet. För att granska forskarollen i metodinsamlingen följer även ett avsnitt som 

diskuterar de olika insamlingsmetoderna. Där lyfter vi egna reflektioner kring rollen som 

forskare och anpassningen till kampsportsklubben. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Studien var tvungen att strömlinjeformas inför vårt arbete med materialinsamlingen, 

mestadels på grund av den knappa tid som var till förfogande. Idealsättet att ta sig an en 

etnografisk studie är att ge sig in i materialinsamlingen utan förförståelse och teori och 

sedan under studiens gång skapa sig en sådan. För att få materialinsamlingen att bli 

effektiv och erbjuda så mycket användbart material som möjligt fanns det fog för en viss 

förförståelse och en redan på förväg utvald teori (Ahrne & Svensson, 2011:92). Ingången 

i materialinsamlingen hämmar dock inte användningen av annan teori utöver den på 

förhand utvalda, det kom senare relativt naturligt att lägga till mer teoretiskt stöd när 

materialet var insamlat. 

Vår förförståelse påverkade forskarrollen på fältet, där observationstillfället 

fokuserade på vissa på förhand utvalda teman, som interaktion mellan 

deltagare/instruktör, språk, kroppsspråk och instruktörens roll. Dessa moment var 

systematiskt utvalda likt Charmaz språhundsbegrepp, nämligen att man som forskare 

väljer att på förhand vara uppmärksam på utvalda händelser för att finna insikter i fältets 

karaktär. Denna spårhundssökning kan komma att bli intetsägande i ett slutligt skede men 

det skapar en trygghet vid en inledande observation (Rennstam & Wästerfors, 2015:34). 

Innan vi gjorde våra observationer diskuterades många olika faktorer som kunde påverka 

händelseförlopp och i förlängningen materialet, med fokus på forskarrollen. Klädsel 

valdes noga, där det blev mest relevant att använda sig av träningskläder vid 

observationstillfället för att smälta in i omgivningen och dra åt sig så lite uppmärksamhet 

som möjligt. Förhoppningen var att träningspassen skulle utspela sig så normalt som 

möjligt och att vår roll som forskare inte påverkade träningstillfällena mer är nödvändigt. 
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Det var även viktigt för oss att attityden och uppförandet hos oss som forskare var 

professionellt och trevligt. Det ansågs även av oss som forskare nyttigt att bygga upp en 

relation till dem vi studerar, detta förenklar arbetet då det blir naturligare att befinna sig 

på platsen samt att det erbjuds utrymme att ställa frågor och hålla en dialog med dem som 

studeras. 

Som nämnts här ovan kompletteras observationerna med intervjuer, inledningsvis 

var önskan att få tillgång till åtminstone fem intervjuer men på grund av tidsbrist och 

svårighet att få tag i intervjupersoner föll antalet intervjuer på tre. Eftersom antalet 

intervjuer blev färre än önskat inledningsvis så lades istället fokus på att få en spridning 

på de personer som intervjuades. Med anledning av detta bestod intervjuerna av en 

instruktör som även sitter i styrelsen för kampsportsklubben, en instruktör för klubben 

och till sist en medlem. Genom att intervjua tre personer med varierande kopplingar till 

klubben och deltagande på träningspassen kan materialet erbjuda ett varierande resultat. 

Dock hade det varit tillfredsställande om flertalet intervjuer hade kunnats genomföras för 

att bygga på ytterligare material samtidigt fick vi nöja oss med den information vi fick ut 

av informanterna. 

Tillvägagångssättet tillåter en flexibel intervjumetod där frågor kan anpassas efter 

tidigare intervjuer, på så sätt går det att belysa samma område från olika perspektiv och 

därigenom skapa en djupare och bredare förståelse för ämnet. Exempelvis blir det 

intressant att låta en deltagare och en instruktör berätta om samma moment och titta på 

likheter och olikheter i resonemangen. 

I slutet av materialinsamlingen tillkom även en informationskälla vilken var 

internet, där vi navigerade oss via sökmotorer på internet för att nå det material vi 

önskade. Vid detta skede handlade det mest om konfidentialitet när vi presenterade 

materialet, hänsyn togs till klubbens identitet och hemstad. Att vi har använt oss av tre 

materialinsamlingsmetoder för studien kallas triangulering. Som Fangen (2014:187) 

beskriver det kan trianguleringen se ut på olika vis. Vissa metoder kan vara mer centrala 

än andra medan vissa fungerar mer som ett stöd för den insamlingsmetoder som står i 

fokus. I vår studie är den etnografiska observationsmetoden den primära metoden som 

sedan framförallt kompletteras av semistrukturerade intervjuer och till sist tillkommer 

materialet som samlats in via internet för att fungera som stöd till vår diskussion i resultat 

och analysdelen av denna uppsats. 

Vi fann vårt tillvägagångssätt vara fruktbart, att få följa en klubb ingående i realtid 

gav en tydlig uppfattning om klubbens arbete utifrån studiens centrala syfte. Dock stötte 
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vi på problematik i frågan om att intervjua nya svenskar, vilket handlade om en språklig 

barriär. Det här var däremot svårt att hitta en lösning på utan ett tolkalternativ, däremot 

fann vi observationen som ett komplement till denna problematik, vi kunde studera 

interaktioner och simpel kommunikation och därigenom nå intresseväckande 

information. 

 

5 Resultat och analys 
Resultatet består av den empiri som söker svara på studiens tre frågeställningar 

(Rienecker & Jörgensen 2009:136). Resultatet är indelat i tre teman där samtliga har en 

egen analysdel i slutet av texten. Inledningsvis i resultatet under temat klubbens 

framställning, det retoriska och visuella redovisas det sätt klubben framställer sitt arbete 

med integration, en slags främre scen för att uttrycka sig i Goffmans termer (Goffman, 

2004). Det som ligger till grund för klubbens framställning är klubbens hemsida, hur 

lokalen är utformad och hur styrelsemedlemmar resonerar kring deras arbete med 

integration. Därefter behandlas Klubbens inre arbete, kärnverksamheten som redovisar 

det vi anser vara studiens centrala innehåll, nämligen hur klubben arbetar med integration 

genom träningar och socialisation. Det är träningarna som får ta störst plats, då detta är 

klubbens centrala arbete och kärnverksamhet. Det är även här människor från olika 

bakgrunder interagerar med varandra och skapar relationer. Intressanta observationer i 

deltagandet och intervjuer ligger som grund för avsnittet. Sista temat Klubben som 

integrationsarena presenterar empirin som söker besvara frågan huruvida klubben kan 

fungera som en integrationsarena där olika kulturer möts.  

För att underlätta för läsaren i resultatdelen medföljer ett lexikon som innehåller de 

ord som kan vara svårbegripliga för den ovane kampsportaren. Dessa är alla ord som 

förekommer dagligen innanför klubbens väggar. 
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Kampsportens lexikon 
 

Sparring Slagsmål under kontrollerade former i övningssyfte. Den fulländade grenen där alla delar 
av kampsporten får användas. 

Mattan Den plats där all träningen utgår ifrån, en glidsäker matta som är något vadderad. 

Gard Det sätt man skyddar sig från slag, viktigt för att inte skada sig. Att med handskar nära 
huvudet kunna skydda sig. 

Mittsar Liknas vid slagkuddar. Läderkuddar som man tränar slag och sparkar på, en håller 
mittsarna medan den andre slår. 

Basic Basic hänvisas till de i sporten som är oerfarna utövare, nybörjare och icke-tävlande. 
Avancerad Avancerade är motsatsen till Basic, alltså utövare med erfarenhet och tävlande. 

Ringen Den plats som är upphöjd, skall simulera matchlikheter. Ringen är ironisk nog fyrkantig 
med rep runt om. Det är inom denna ytan man får röra sig under matcher. 

Säcken En hängandes slagsäck, där man ensam kan träna slag och sparkar. 

  (Tabell 2) 
 

5.1 Klubbens framställning, det retoriska och visuella 

Klubbens hemsida 

Klubbens hemsida är lättillgänglig med tilltalande design. Den bygger på samma färger 

som klubbens logga och träningskläder gör. Det första vi möts av är en bild med två män 

och en kvinna som står med spända blickar in i kameran. De har alla kampsportskläder 

på sig. Kvinnan står längst fram och männen precis bakom. Scrollar vi ner på förstasidan 

kan vi läsa om klubbens mångfaldspris som utdelades av tillhörande kommun 2017. Vid 

snabbvalslänkarna under rubriken “om” finns värdegrund och policys som står tydligt i 

versaler. Väl inne i dokumentet finns fem rubriker; etik och rent spel, mångfald och 

integration, jämställdhetsplan, drogpolicy och miljöpolicy. I en egen liten textruta 

ovanför rubrikerna står det “Alla som vill oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, 

sexuelläggning samt samhällsgrupp får och ska kunna vara med i kampsportsklubben” 

(Policydokument och värdegrunder, klubbens hemsida). 

Under rubriken ”mångfald och integration” beskrivs idrottens och kanske 

framförallt kampsporten som den fritidsaktivitet som engagerar flest nya svenskar. Vidare 

står det; ”det har alltid varit en självklarhet att alla nationaliteter är välkomna till 

klubben, och där ingen rasism accepteras”. Övriga rubriker lämnar inte något åt sidan, 

mångfald, jämställdhet, drog- och miljöpolicyn lyfter alla viktiga aspekter som i retoriken 

speglar en klubb med sunda värderingar. 

Utöver policydokumenten finns information om schema och vilka träningspass som 

är möjliga att medverka på. Den sistnämnda rubriken som är nåbar via hemsidan är 
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nyheter som informerar om terminsstarter och viktig information till nybörjare. En 

markerad text-ruta längst ner på sidan tillägnas gode män och personal på HVB-hem (hem 

för vård eller boende, inrättas på kommunens beslut och riktar sig i detta fall till 

nyanlända). Textrutan önskar att gode män och personal på HVB-hem är delaktiga i 

ungdomars idrottsutövande, och förmedla att klubben behöver hjälp att nå ut med 

information kring föreningen och träningen. Längst ner i textrutan står att läsa: 

 
“Många av våra medlemmar som är nya i Sverige har tränat i sina hemländer. Där är 

förhållandena oftast väldigt olika våra. Därför är det viktigt att ni hjälper till att förmedla vår 

värdegrund och vårt sätt att träna. Det är viktigt att ni tar er tid och kommer ner till klubben, 

läser här på webben och snackar med oss på plats.” (Utdrag, klubbens hemsida). 

 

Citatet ovan visar på en medvetenhet om härkomsten på medlemmar som är nyanlända, 

och att de behöver anpassa sig till klubbens värdegrunder och deras sätt att träna. För 

läsaren blir det en indirekt kunskap om att detta kan vara ett stående moment i frågan om 

nyanlända medlemmar.  

 

Klubbens lokal 

Lokalen där klubben håller hus ligger i en industrilikande lokal på ett område i utkanten 

av stadens kärna. Det finns bra bussförbindelser och parkeringsmöjligheter precis utanför. 

När man går in genom dörren till träningsanläggningen möts man av en receptionsdisk 

som har texten “leave your ego and your shoes at the door” påklistrat med stora 

bokstäver. I anslutning till receptionen finns en hall där man tar av sig ytterkläder. 

Väggarna är svartmålade och pryds av diplomet som kommunen tilldelat klubben, vid en 

närmare titt på den fint inramade tavlan lyder motiveringen: 

 
“/…../ är en förening som arbetar långsiktigt och aktivt för jämlikhet och för att motverka och 

ifrågasätta begränsande normer. Klubben menar att samhörighet och trygghet är något som 

skapas tillsammans. Klubben strävar efter att alla ska känna sig trygga, sedda och accepterade 

oavsett könsuttryck, etnicitet, religion, utseende och sexuell läggning.” (Utdrag, klubbens 

hemsida). 

Till vänster om diplomet hänger en prideflagga och ett certifikat som rör rent spel, vilket 

i förlängningen handlar om idrott mot droger och doping. Det finns två omklädningsrum, 

ett för män och ett för kvinnor. Mattan är den plats som tar absolut störst utrymme i 

lokalen, på mattan står också ringen. Det är här som all träning pågår och formar den 
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absolut största delen av klubbens arbete. Runt om mattan finns två loft som står mitt emot 

varandra på varsin sida av lokalen. Ett av loften rymmer en gymanläggning och det andra 

utgörs av vad man kan likna vid en lounge med soffgrupper och ett privat rum för 

styrelsemedlemmar och instruktörer. Loungen används i flesta fall av gäster som inte ska 

träna, ibland är där barn eller syskon som väntar medans anhöriga tränar. 

 

Förtroendevaldas berättelser  

För att få en bild av hur klubben framställer sitt arbete med integration valde vi att 

operationalisera några delfrågor som riktar fokus på klubbens arbete med integration. 

Resultatet består av utsagor från intervjutillfället med en instruktör och styrelsemedlem. 

Svaren på frågan om hur klubben arbetar med integration visar främst på två olika sociala 

händelser, nämligen integration via öppenhet och integration via fostran. Dessa två led 

verifieras även i studiens observationstillfälle. Detta i sig tyder på att utsagorna speglar 

det vi observerat vilket är tillfredsställande i en metodologisk mening. 

 

Integration via fostran: 

Dessa citat kan tala för den fostran klubben arbetar efter, när frågor ställs om hur klubben 

arbetar med integration blir det lätt att informanterna talar i en utbildande roll, detta är 

något som vi hävdar ske för alla medlemmar oavsett härkomst. 

 
“Jag tror först och främst….. Förstå mig inte fel, disciplin just att det är vi som är tränare och 

vi har kvinnliga tränare också och dom ska man lyssna exakt lika mycket på” (intervju, Göran 

instruktör). 

 

Här finns det en direkt antydan om att nyanlända kan ha problem att lyssna på kvinnliga 

instruktörer i samma mån som manliga. Det är också en fråga om att i ett tidigt skede få 

medlemmar att förstå vikten av att ta kommando från de som håller i träningarna. 

 

“Vi är väldigt tydliga med att från första början /.../ när det kommer nya medlemmar till 

exempel att man ska lämna egot utanför, ja det står direkt när man kommer in på dörren 

liksom” (Intervju, Göran instruktör). 

Instruktörerna var måna om att fostra medlemmarna, att när träningen påbörjas lämnas 

negativa saker utanför mattan. Negativa tankar hörde absolut inte hemma på mattan. 

Opassande beteende sanktionerades i form av att dem fick träna ensamma på säcken 

istället. 
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“Våra instruktörer är alla väldigt duktiga på att se om något inte står rätt till och då liksom tar 

man tag i det istället för att låta det bli ett problem och sen kanske folk inte kommer tillbaka, 

utan det är många gånger som vi sitter där uppe på soffan och snackar med varann liksom det 

du gjorde nu det var inte riktigt okej” (intervju, Kajsa styrelsen). 

 

Här ser vi en styrelsemedlem resonera kring arbetet med hur man vill att medlemmar ska 

uppföra sig på klubben, att i konversationer förklara vad som anses vara ett eventuellt 

problem. Även här kan man se hur de arbetar med att fostra medlemmar. Vid fostran in i 

klubbens kultur krävs tydlighet och kommunikation men också öppenhet. Att alltid vara 

öppna för att möta nya människor och inkludera dessa i klubbens sammanhållning är en 

av klubbens styrkor. 

 

Integration via öppenhet: 

Kommande utsagor från intervjuerna talar för deras arbete med att vara en öppen 

verksamhet som välkomnar alla. Dessa citat är direkt tagna från deras svar om hur 

klubben arbetar med integration 

 
“Jag tror återigen att det har med öppenheten att göra, att vi ser inte färg utan vi ser 

människor” (intervju, Göran instruktör). 

 

Göran talade mycket under sin intervju hur han blev bemött som ny medlem med 

öppenhet och ansåg att mycket av det arbete klubben stod för handlade just i grunden om 

öppenhet och att inte göra skillnad på medlemmar med etniska olikheter. Vidare fortsätter 

Kajsa från styrelsen på samma tema; 

 
“Socialt har man sett jättemånga exempel på hur det liksom folk får ett sammanhang där man 

känner att man kan vara sig själv, blir enklare att släppa prestigen och alla måsten och bara 

vara sig själv och då också utveckla sina sociala förmågor. /.../ det är många vi har hjälpt som 

får ett kontaktnät liksom och man hjälper varandra, det är mer än bara ett sport” (intervju, 

Kajsa styrelsen). 

 

Det handlar här inte bara om att utöva en sport utan det är lika viktigt att bli accepterad 

för den man är och att det skall vara ett behagligt och trevligt socialt sammanhang att 

utvecklas i. På frågan hur tycker ni att eran klubb arbetar med integration svarar Kajsa: 
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“För mig är integration så mycket mer än härkomst och att man ska liksom kulturellt bli 

samma, eller så, men det är just det här att alla människor oavsett vem man är vart man 

kommer ifrån, vad man har med sig, ska ha en plats att, man ska liksom få utrymme att faktiskt 

bara landa och bli en del av någonting och det tycker jag är jätteviktigt för att det är det som 

får människan att må bra, att känna att man tillhör någonting” (intervju, Kajsa styrelsen). 

 

Här berättar Kajsa att integration för dem handlar om så mycket mer än bara föra samman 

olika kulturer. Det är således viktigt att skapa en plats där man känner sig tillhöra 

någonting och att detta får medlemmen att må bra. 

 

Analys av klubbens framställning, det visuella och retoriska: 

Ovan presenterade utsagor lyfter klubbens framställning för allmänheten alltså inte det 

faktiska arbetet med träning m.m. utan de utsagor som förtroendevalda har valt att 

presentera för oss som forskare men också den bild klubben vill förmedla via hemsidan 

samt lokalens utformning. 

Klubben har krav på sig för att kunna uppbära LOK-Stöd som presenterades i 

inledningen.  Dessa stöd kräver alltid att idrottsföreningen arbetar med jämställdhet- och 

mångfaldsfrågor. Att en prideflagga hänger på väggen eller att förtroendevalda talar till 

oss i rollen som forskare om hur de accepterar alla oavsett bakgrund symboliserar en 

strävan efter acceptans och mångfald. Det finns en tanke om hur dem vill upplevas utåt 

som en accepterande och öppen klubb. Det finns en tydlighet i texten på hemsidan som 

ger läsare en inblick i deras eftertänksamma arbete i frågan om öppenhet och mångfald 

som ska genomsyra klubben. Precis som Göran i citatet talar om att se människan först 

och inte färgen. Utöver detta stoltserar även diplomet som tilldelas klubben för deras 

gedigna arbete på just denna front. Vi hävdar att deras framställning av klubbens arbete 

speglar deras kärnverksamhet och i förlängningen det som faktiskt sker på 

träningstillfällena utifrån vår tid på forskningsfältet. Som Wentworth nämnt (1994:62) 

finns där en redan en existerande värld med tydliga strukturer som icke-medlemmar 

behöver förhålla sig till vid en socialisationsprocess. En prideflagga på väggen eller en 

viss retorisk framställning på hemsidan påverkar aktörer redan i ett stadie innan 

interaktioner uppstår. Man får en antydan som icke-medlem vad klubbens värderingar 

och normer består i bara genom en översikt på deras hemsida eller vid första mötet med 

klubben som lokal. Denna process kommer bara att förstärkas när man i nästa skede 
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inleder att interagera och skapa relationer med institutionens aktörer, i detta fall etablerade 

medlemmar och instruktörer. 

Dock ser vi detta tydligare i några moment än andra. När vi tittar på hur klubben 

framställer sitt arbete med integration får vi snabbt antydningar om att det snarare handlar 

om en slags utbildande roll, exempelvis hur Kajsa förklarar att de tillsammans sitter ner 

med medlemmar och diskuterar problem som uppstått. Detta är något vi fann genomsyra 

hela klubbens arbete med integration och därav valde att förstå arbetet i frågan om 

socialisation snarare än enbart integration. 

Vid frågan om integration i intervjuerna kom samtalen snabbt in på hur klubben 

fostrade medlemmar in i deras normer, värderingar och regler. Det räcker med att 

återblicka till hemsidan där klubbledningen vädjar till personal på HVB-hem att förmedla 

klubbens värderingar eller svaren i intervjuerna som kom att handla om att lära nyanlända 

klubbens regler och detta var i direkt anslutning till våra frågor om hur klubben arbetar 

med integration. Klubbens arbete är således inte att i förstahand arbeta med nyanlända 

utan att träna individer i kampsport. För att göra detta finner vi hur klubben har skapats 

till en institution med tydliga normer och förhållningssätt som medlemmar oavsett 

härkomst behöver anpassa sig till. Det är just detta fenomen som vi funnit intressant i 

relation till integration. Nästkommande resultatdel lyfter denna process och analyserar 

den utifrån hur klubben fostrar medlemmar in i klubbens kultur. Här blir det också 

relevant att lyfta assimilering, inte hur klubben arbetar för att internalisera svensk kultur 

utan snarare deras egna. 

 

5.2 Klubbens inre arbete, kärnverksamheten 
I det här avsnittet presenteras ett resultat med fokus på klubbens arbete i praktiken, det 

vill säga en redovisning av klubbens kultur, interaktioner mellan individer med koppling 

till klubben, socialisering, normsystem och regler som finns inom klubben. Denna del 

önskar visa upp en bild av det vardagliga arbetet inom klubben och hur väl det stämmer 

överens med den officiella bilden utåt som redovisas i avsnittet ovan. 

När vi kommer in på klubben möts vi initialt av ett välkomnande i form av 

hälsningar, det verkar vara en viktig norm att förhålla sig till för alla som vistas på klubben 

att hälsa på varandra och bemöta varandra trevligt och med respekt. Samma känsla fick 

vi även första gången vi kom in i lokalerna, det vill säga innan vi som forskare ens hade 

presenterat oss. 
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“Alla är denna gång mycket välkomnande emot oss när vi kommer, alla hälsar och vi erbjuds 

fika. Alla är välkomnande mot alla egentligen.” (observationsanteckning). 

 

Den här upplevelsen tillhör det normala när vi steg in i lokalerna och blev såklart mer 

vänskapligt över tid, eftersom vi var där ofta och träffade samma människor byggdes en 

relation. Något som i början bara var ett “hej” när man kom in blev i slutet istället små 

konversationer där vi utbytte diverse artighetsfraser. 

Beteendet visade sig även i intervjuerna, där betoning låg på att medlemmar ska 

visa respekt mot varandra och även vara inkluderande. Det finns en önskan att ingen ska 

lämnas utanför och att alla är välkomna. På frågan “vad utmärker en fullgod medlem i 

klubben?” svarar informanten följande: 

 
“Jag tror återigen det har att göra med öppenheten och tolerans, (längre paus)…. allas lika 

värde, jag vet ju vi går ju varje år också en trogen skara i pridetåget till exempel. Nej men det 

är väl de här med öppenheten, glad, förtroendeingivande, tillitsfull också. Är väl min 

uppfattning av det.” (Intervju, Kajsa styrelsen). 

 

I det här citatet understryker informanten att det är viktigt med öppenhet och tolerans, 

hon lyfter även vikten av allas lika värde och berättar om att de varje år går i pridetåget 

för att visa på klubbens engagemang när det kommer till mångfald och acceptans. Detta 

sätt att bemöta varandra smittar även av sig på själva träningsmomenten där det anses 

viktigt att alltid hjälpa varandra att förstå och genomföra övningar, vid Gustavs 

deltagande var han ofta i behov av assistans när det gällde övningarna och fick alltid hjälp 

och det var snabbt. Det var dessutom inte bara av instruktörer utan mestadels vanliga 

deltagare, som gärna ställde upp och lånade ut en hjälpande hand. Detta kan illustreras 

med ett citat från Gustavs observationsanteckning: 

 

“Efter ett tag frågar den etablerade killen som är i den avancerade gruppen om jag vill träna 

lite med honom. Han erbjuder mig att boxas på hans kommando och då på mittsar, det jag gör 

fel förklarar han hur man gör rätt sen testa vi igen.” (Observationsanteckning). 

 

Det som beskrivs i observationsanteckningen hände flertalet gånger även hos andra 

medlemmar, det var alltså inte bara Gustav som fick hjälp utan detta var något som gällde 

alla som deltog i träningspassen. Kopplat till stöttandet sker även tillrättavisningar om en 

deltagare gör fel, det vill säga inte följer klubbens regler eller inte lyssnar på tillsägelser. 
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Det kan handla om att någon tar i för mycket vid ett träningsmoment eller inte förstår sin 

egen styrka när den tränar med en mindre person. Om de inom klubben märker att 

personen inte tar hänsyn till detta önskar klubben hålla en dialog från föreningens sida 

med den individ som det berör. Detta kan illustreras med ett citat från en styrelsemedlem, 

när vi diskuterar ämnet: 

 
“/.../vi pratar vi försöker kommunicera så här vi har sett detta och vi vet inte om du har märkt 

att du har gjort detta men vi har märkt det och för oss är det inte riktigt okej så försöker vi ha 

en dialog kring det, för vi vill ju inte, på samma sätt inte få den personen att känna sig utesluten 

för att den har agerat på ett visst sätt under en kort stund/…/”(Intervju, Kajsa, styrelsen). 

 

Vidare fortsätter hon på samma tema och verkligen understryker hur mycket dem försöker 

lösa problem som uppstår genom att föra en dialog och kommunicera: 

 
“/.../vi kommunicerar oss gråhåriga, vi kan inte utesluta medlemmar för att dom är puckon 

liksom (skrattar) det finns liksom inget syfte i det för någon” (Intervju, Kajsa styrelsen). 

 

I detta moment bär alla instruktörer ett övergripande ansvar för att alla ska trivas och vara 

bekväma med träningen. Det här är även något som medlemmar i klubben vet om, detta 

kan visas med ett citat från intervjun med en av medlemmarna när denne svarar på frågan 

om vad som händer om man bryter mot reglerna: 

 
“Jag har gjort det bland annat. Då var det såhär att jag tränade med en jag var väldigt bekväm 

med, vi blev väldigt intensiva, vi börja slå lite hårdare och körde lite för fort. Så tränaren 

avbröt och sa att vi kommer skada varandra, då kommer tränaren bara fram och säger skarpt 

till oss att vi fick dra ner tempot och de ger dom ofta varningar för och de informerar ofta i 

början att kör ni för hårt och ni inte lyssnar på våra varningar, så avbryter vi och då får ni göra 

något annat under träningen/.../” (Intervju, Kalle medlem). 

 

Oavsett medlem eller instruktör är alla klara med vad som gäller, när man befinner sig 

inom de fyra väggarna som är klubbens lokal finns där tydliga regler och normer som 

medlemmarna förhåller sig till. Det sker under samma premisser och alla verkar acceptera 

konsekvenserna för ett snedsteg. På samma sätt som ett snedsteg får konsekvenser är 

samtliga medverkande väldigt måna om att alla ska vara bekväma vid träningsmomenten. 

Detta illustreras genom en observationsanteckning där Gustav väljer att avbryta ett 

träningspass: 
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“Gustav kliver av passet ett tag och låter en annan ta över hans partner för att han behöver vila 

och ta anteckningar, han får då snabbt en fråga av en av tjejerna som deltar ´Har det hänt 

något?´ Varpå Gustav svarar att det är lugnt.” (Observationsanteckning). 

 

Direkt när Gustav kliver av så reagerar någon och kollar så att allt är okej, när hon får 

bekräftat att Gustav mår bra återupptar hon sin egen träning. Liknande nyanser lägger vi 

märke till när en annan deltagare träffar olyckligt med en spark och blir liggande på 

mattan. 

 
En av killarna träffar en spark olyckligt på armbågen på den han tränar med och får ont och 

blir liggande på mattan, sammanlagt sju personer är snabbt framme och frågar om han är okej 

och undrar vad som har hänt, de bestämmer sig snabbt för att foten behöver lindas och han får 

kliva av passet. Coachen lämnar över passet till en av de erfarna deltagarna. Hon som var uppe 

på gymmet och är både instruktör och sitter i styrelsen tar sig ner från gymloftet och upp på 

mitt loft för att hämta en linda varpå coachen sätter sig och börjar linda foten. 

(Observationsanteckning). 

 

Väldigt snabbt när någon gör sig illa är många framme och vill hjälpa till, det märks att 

säkerheten för deltagarna står i centrum. Detta är en del utav klubbens omsorgsnorm som 

presenteras i analysen.  

 

Analys av klubbens inre arbete, kärnverksamheternas arbete: 

Materialet som har presenterats i avsnittet visar upp en bild av den vardagliga 

träningssituationen. Vår teori kring socialisation fungerar som ett verktyg för att analysera 

dessa händelser. I teoriavsnittet nämns två perspektiv på socialisation som även är 

sammankopplade med varandra. Dessa två perspektiv representeras i resultatet. Tydligt 

blir här att en på förhand formad arena (eller värld) existerar, där klubbens värderingar, 

normer och kultur skapar en värld där det specifika premisser finns. Dessa premisser 

behöver alla som befinner sig innanför träningslokalerna fyra väggar förhålla sig till.  

Redan i avsnitt 5.1 presenteras ett antal förhållningsregler, dessa förhållningsregler 

(eller normer) fortsätter att komma till uttryck i denna del av resultatet. Inledningsvis 

redovisas ett citat från en observationsanteckning som beskriver bemötandet när man 

träder in på klubben. Det verkar råda en överenskommelse mellan alla på plats att ett 

bemötande med vänlighet och respekt är vad som förväntas, även om personerna ifråga 
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aldrig har träffat på varandra innan. För att understryka detta berättar Kajsa att “öppenhet 

och tolerans” är ledord vid beskrivelse av en fullgod medlem av klubben. Det har även 

växt fram en önskan om alla deltagarnas välmående, att alla ska vara inkluderade och att 

alla ska göra det på ett vis som är bekvämt för dem. Det har således skapat en 

omsorgsnorm i klubben. Att Gustav väldigt snabbt får en fråga om “allt är okej?” när han 

kliver av ett träningspass eller att upp till sju personer engagerar sig i en skada visar att 

ett specifikt beteende förväntas inom klubbens fyra väggar. Samma gäller 

tillrättavisningen en medlem får vid ett brytande mot på förhand bestämda regler, det är 

något som förväntas ske och ska accepteras av dem som väljer att delta. En given kultur 

att förhålla sig till och detta är något varje medlem behöver fostras (eller socialiseras) in 

i för att fungera som en medlem i klubben. Allt detta kan beskrivas som delar av den värld 

som Wentworth presenterar i sin diskussion om socialisation och den ständigt pågående 

dialogen blir då den process som pågår för att socialiseras in i denna på förhand givna 

värld (Närvänen, 1994:62). 

Som beskrivs i intervjucitaten pågår denna fostran ständigt via dialog mellan 

medlemmar, instruktörer och styrelsemedlemmar. Kommunicerandet går även att likna 

vid Meads mer interaktionistiska perspektiv som Närvänen talar om i sin diskussion 

(Närvänen, 1994:62). I ett av intervjucitaten beskriver styrelsemedlemmen Kajsa att de 

kommunicerar sig “gråhåriga” för att verkligen understryka hur vitalt en dialog är i deras 

arbete med klubbens medlemmar. Denna dialog består av olika parter då oftast (och även 

i detta exempel) mellan instruktör och medlem. En dialog som består av två parter måste 

också bestå av en anpassning till varandra för att bära frukt. Liknande Meads mer 

interaktionistiska socialisationsperspektiv där socialisationen beskrivs som en ständigt 

pågående process där två parter påverkas av och anpassar sig till varandra och på så vis 

skapar socialisation. 

Vid diskussion av socialisation på detta vis blir det intressant att lyfta diskussionen 

kring integration kontra assimilation. Wentworths perspektiv kan i denna diskussion 

fungera som ett exempel på assimilation, då den nya individen/individerna anpassar sig 

till en redan etablerad kultur utan att på egen hand påverka denna. Å andra sidan blir 

Meads perspektiv ett fungerande exempel på vad vi enligt vår definition kan beskrivas 

som integration. Detta är vad Ager och Strang anser Two-way relation innebär (Ager & 

Strang, 2008:182). Då båda parter anpassar sig efter och påverkas av varandra. 

Här blir, genom dessa exempel, skiljelinjen mellan assimilation och integration 

relativt tydlig. Eftersom vi i vår studie finner exempel på dem båda när vi tittar på samma 
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studieobjekt blir det även tydligt att dessa processer pågår samtidigt och parallellt med 

varandra. 

 

5.3 Klubben som integrationsarena 
I den här delen av resultatet diskuteras hur klubben kan fungera som en integrationsarena 

(Peterson, 2000). Vi kommer presentera exempel där klubben lyckats fungera som en 

mötesplats vilket i sin tur skapat kunskaper och kontaktnät som sträcker sig utöver 

tränigstillfällena. Under observationerna och intervjuerna kunde vi finna teoretiska 

integrationsdomäner som Ager och Strang (2008) formulerat som viktiga moment i 

sociala möten och i förlängningen stimulerar integration. Att dessa domäner går att finna 

på kampsportsklubben kan tyda på att platsen kan ses som en arena för integration.  

En styrelsemedlem säger i en intervju att nyanlända har blivit som en del av familjen 

och understryker hur relationer växer fram mellan medlemmarna och att de bryr sig om 

varandra. 

 
“/.../vi har ju då pojkar som har blivit som en del av ens familj där folk har liksom på riktigt 

vänt ut och in på sig för att hjälpa dom att få stanna i Sverige, där man åker liksom mitt i natten 

för att då hinna till ett möte uppe i Stockholm och då, vi har skrivit jag vi har suttit tillsammans 

och skrivit liksom ja vad ska man säga berättelser om vår uppfattning av ungdomar /.../” 

(intervju, Kajsa styrelsen). 

 

I detta citat nämner informanten att man kör hela natten upp till Stockholm för att vara 

med på ett möte kring en nyanländs asylprocess, detta visar tydligt på uppoffringar som 

görs. En instruktör fortsätter på samma spår i en intervju där han svarar på frågan hur 

klubben bidrar till integration: 

 

“Oj, jag vet att vi bidrar väldigt mycket, eh bara de senaste två åren så har vi sett väldigt stor 

ökning med asylsökande eller så, som kommer och tränar hos oss. Och jag vet av egen 

erfarenhet att en väldigt nära vän som tränar hos oss och tävlar aktivt som vi har jobbat väldigt 

mycket med, just i asylprocessen att hjälpa honom att överklaga beslut.” (Intervju, Göran 

instruktör). 

 

Citatet visar samma sak som ovan, där en medlem hjälper en annan och detta sker helt på 

eget bevåg från medlemmens sida men har ändå sin grund i klubben, där dessa då har 
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träffats. Vidare förklarar instruktören också att det inte bara är i asylprocessen som hjälp 

erbjuds utan det sker även på andra mer vardagliga områden: 

 
“Men där är en bekant på klubben som jag vet har fått kontakt med en annan på klubben, som 

är väldigt mån om att han mår bra och har det bra, kör ofta personen till träningar och sånt 

där, jag vet nu, vi var iväg i Helsingborg för några veckor sedan på tävling och då gick den här 

killen tävling och då kom denna person hela vägen till Helsingborg för att kolla på hans match 

men även hjälpa till. Alltid hjälpa till att se till så han har pengar med sig eller om han har mat 

eller något sånt där och det är ju en helt vanlig medlem bara som också i sin tur har blivit 

väldigt aktiv i hans asylprocess som arbetar väldigt mycket med hans god man kring det.” 

(Intervju, Göran instruktör). 

 

Tydligt här blir att det finns en relation mellan dessa två medlemmar som har sin grund i 

kampsportsklubben i och med att deras kontakt cirkulerar kring kampsporten men har 

ändå blivit en del av livet utanför klubben. Beteendet visar sig även i våra 

observationsanteckningar, då detta utspelar sig efter ett träningspass: 

 
”Väl inne i omklädningsrummet uppmärksammar Gustav en dialog mellan en svensk och en 

nysvensk. Den nysvenska frågar om en thaiboxningsgala som skall hålla hus den 25e november 

i Göteborg. Han önskar ta sig dit och frågar svensken hur man tar sig lättast från staden som 

klubben ligger i till Göteborg. Svensken förklarar att tåg brukar vara det lättaste sättet att ta sig 

till Göteborg. Det är några tågbyten som också behövs göras som också förklaras för den 

nysvenska. I slutet av konversationen byter, de nummer varpå svensken erbjuder hjälp genom 

telefonen om problem skulle uppstå för den nysvenska på resan”. (Observationsanteckning). 

 

Observationsanteckningen fungerar som ett exempel där en medlem hjälper en annan, att 

dessa två medlemmar byter nummer gör även att fortsatt kontakt kan komma att ske, 

vilket betyder att möjligheterna för en relation har skapats. Detta har då också skett inom 

ramen för kampsportsklubbens verksamhet. 

Slutligen får följande citat tala för något som uppkom på samtliga 

observationstillfällen. Nämligen hur nyanlända och svenskar kommunicerade och tränar 

med varandra för att i förlängningen hjälpa varandra. De som hade svårt för det svenska 

språket lyckades alltid med kroppsrörelse och de mest basala orden förstå träningens 

komplexa delar. 
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“Två nyanlända grabbar tränar med varandra, dom tränar bredvid två killar från den 

avancerade gruppen. När dom inte förstår en övning som kräver att man memorerar massvis 

med slag. Dom avbryter de avancerade för hjälp mest för att inte störa instruktören som hjälper 

två andra. De avancerade grabbarna visar långsamt och pedagogiskt hur övningen går till, de 

tackar så mycket, under träningens fortsättning håller de avancerade grabbarna ett extra öga 

på killarna och hjälper dem tyst när de ser att de behöver hjälp, de avbryter helt enkelt sin egen 

träning för att hjälpa två nybörjare som har problem med språket.” (observationsanteckningar). 

 

Analys Klubben som integrationsarena: 

Fokus i denna del av analysen ligger på tecken på integration som skett under 

träningstillfällen men också genom utsagor från de intervjuade informanterna. Empirin 

går att förstå med hjälp av Ager och Strangs teori kring integration. Klubben är en plats 

där nyanlända och svenskar umgås och möts. Klubbens lokal har således en funktion, det 

är en arena som skapar sociala broar vid samtliga observerade träningstillfällen. Som 

citaten ovan talar för hjälps medverkande i klubben åt i frågan om asylprocess eller hur 

man rent praktiskt tar sig till Göteborg. Detta sker i relationen med en nyanländ och en 

svensk det finns en ömsesidighet och de får förståelse för varandras situationer. Citaten 

tyder även på att de träffas utanför idrottsklubben vilket är en stark indikator på vidare 

integration, det går att hävda att klubben öppnar upp för nya möten utanför klubben. På 

träningstillfällena ser vi också hur nyanlända möter varandra, det är en plats där de kan 

tala sitt modersmål och möta människor med samma erfarenheter och bakgrunder. De är 

inte helt främmande eller ensamma i sammanhanget. Klubben som arena möjliggör 

således dessa möten vid varje träningstillfälle. 

Klubbens träningar öppnar här även upp det som Ager och Strang benämner som 

sociala band (se figur 1). Slutligen i de sociala domänerna hos Ager och Strang finns 

sociala länkar som innebär att nyanlända skapar förståelse för nya aktörer i samhället 

som oftast har en annan ståndpunkt och makt till exempel arbetsgivar, eller myndigheter. 

Domänen sociala länkar kunde också framstå i materialet men inte i lika stor utsträckning 

som övriga domänerna. Vad som kan diskuteras är om svenskens förklaring av tågtrafiken 

till Göteborg eller den hjälp nyanlända fått i asylprocesser kan således fylla denna länk. I 

frågan om Ager och Strangs domän språk- och kulturell kunskap ser vi hur klubben kan 

fungera som en plats där nyanlända får öva och träna på det svenska språket (Ager and 

Strang, 2008:177-181). Under samtliga träningstillfällen var det huvudsakliga språket 

svenska, de medlemmar som inte bemästrade det svenska språket försökte på bästa 

förmåga göra sig hörd och alla medlemmar hjälptes åt. Det var ofta en dynamik av 
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kampsportens lexikon och kroppsrörelser som tillsammans fungerade som ett 

kommunikationsverktyg. Denna språkinlärning var inarbetad i klubben och användes ofta 

när instruktörer skulle byta övningar. Den kulturella kunskapen däremot är något 

problematisk att diskutera. Om man ponerar att klubbens kultur är densamme som svensk 

kultur finns där antydningar på att klubben fyller denna domän fullt ut, men i detta skede 

kan vi endast diskutera utifrån klubbens kultur. Vi kan då dra slutsatsen att klubben som 

integrationsarena bidrar med domänen språk- och kulturell kunskap del i frågan om 

språkkunskap men låter kulturell kunskap vara obesvarad. 

 

6 Slutsats 
Med fokus på en utvald kamsportsklubb önskade denna studie bidra med kunskap om hur 

arbetet med integration kan se ut på en lokal idrottsvserksamhet i Sverige. Studien önskar 

därmed också tillbringa kunkap huruvida en idrottsverksamhet kan fungera som en 

integrationsarena. För att nå rätt kunskap har studien delats upp i tre stycken 

frågeställningar, dessa frågeställningar täcker hur en medelstor kampsportsklubb i 

Sverige framställer sitt arbete med integration, hur detta arbete ser ut vid träningstillfällen 

och slutligen hur detta arbete kan fungera som en integrationsarena. 

Med deltagande observation under en tre veckors period fann vi hur klubben har 

arbetat fram en alldeles egen kultur med tydliga normer, värderingar och förhållningssätt. 

Denna kultur blir särskilt märkbar när man medverkar som en medlem under 

träningstillfällen. Det blir en slags institution som lever sitt egna liv där förhållningssätt 

och normer sitter i väggarna och följer sättet att fostra nya deltagare. En ny person träder 

in i klubben som icke-medlem men kommer med sin tid utveckla den anda som krävs för 

att vara en fullgod medlem. Denna kultur som bildats i klubben är välkomnande, jämställd 

och öppen. Den är också fostrande och utbildande, det är även den här bilden som 

instruktörer och styrelsemedlemmar framställer utåt. Gör medlemmar felsteg får de veta 

det där de styrande aktörer som styrelsemedlemmar men framförallt instruktörer 

upprätthåller den. Att träda in som medlem under dessa förutsättningar valde vi att förstå 

som en socialisationsprocess in i en verksamhet. Så för att synliggöra klubbens arbete 

behöver man problematisera hur denna socialisationsprocess av medlemmar förmår att 

socialisera nyanlända in i klubbens kultur och i förlängingen det svenska samhället.  

Oavsett härkomst går varje medlem genom samma process. Denna fostran handlar 

till mångt och mycket om att internalisera vissa förhållningssätt, som att alla är välkomna 

och ingen diskriminering får äga rum under klubbens tak. Om dessa förhållningssätt är 
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densamme som svenska samhället kan vi hävda att klubben lyckas bidra till integration 

av nyanlända, dock kan vi inte göra detta antaganden fullt ut. Att ställa klubbens arbete i 

relation till svenska samhället kräver en mer omfattande studie. Vi kan däremot hävda att 

nyanlända internaliserar och lär sig klubbens normer, detta genom en 

socialisationsprocess som snarare liknar en assimilation än en integration. Klubbens 

anpassning till nyanlända är inte i fokus utan medlemmarna som kollektiv är, det handlar 

om att som deltagare lära sig deras regler och förhållningssätt. Att förstå relationen mellan 

klubbens undervisande normsystem och det svenska samhällets normsystem samt hur 

klubbens snarare lär ut via en fostrande socialisationsprocess blir viktigt för att förstå 

studiens upptäckter.  

Förutom klubbens kärnarbete med att socialisera in medlemmar i deras kultur kunde 

vi tack vare Ager och Strangs ramverk lokalisera tre domäner som stimulerades när 

nyanlända och svenskar möttes under träningstillfällen. Sociala broar som handlar om att 

nyanlända och svenskar kunde interagera och lära sig av varandra på klubben. Sociala 

band som innefattar att nyanlända fick en plats att möta varandra som skapar en känsla 

av tillhörighet och förståelse. Slutligen domänen som lyfter språkkunskaper, där 

nyanlända fick pröva på och lyssna på det svenska språket som vi antar i förlängningen 

bidrar till språkinlärning. Utifrån Ager och Strangs ramverk kan vi då hävda att 

kampsportsklubben lyckas bidra med integration av nyanlända då den möjliggör möten 

där sociala relationer skapas och där nyanlända får utöva svenska språket till deras 

förmåga. Dessa domäner är dock inte heltäckande utan ramverket består av ett flertal 

domäner där samtliga är relevanta för integration men klubben är en bidragande faktor i 

dess helhet. Genom vår observation fann vi tydligt hur dessa domäner stimulerades vilket 

kan besvara frågeställningen huruvida klubben kan fungera som en integrationsarena. 

Man bör se att klubben fungerar som en sådan, träningstillfällena hade ett bestämt syfte 

och mål där svenskar och nysvenskar möttes. För att träningarna skulle fungera behövde 

medlemmarna samarbeta och interagera. Det blev således en naturlig plats där människor 

från olika kulturer och nationer kunde byta erfarenheter och umgås.  

Vårt studieresultat i relation till tidigare forskning inom fältet går att förstå i både 

fråga om likheter och olikheter. Vi fann att det inom den kampsportsklubb vi studerat 

existerade en viss kultur och mentalitet som medlemmar behöver förhålla sig till. Det 

finns likheter med denna typ av kultur och mentalitet i Wacquants studie Body and soul 

och hans resonemang om “the law of the gym” (Wacquant, 2004:55). Även om denna 

mentalitet var en aning mildare på kampostsklubben som vi studerat. Hos båda 
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kampsportsklubbarna existerar ett givet norm och regelsystem, där brott mot detta inte 

accepteras. Boxningstränaren i Wacquants studie understryker att det är han som 

bestämmer på boxningsklubben och det är hans på förhand bestämda regler som gäller. I 

likhet med detta finns det ett redan på förhand skapat regelbatteri hos kampsportsklubben 

i vår studie, där instruktörer och styrelsemedlemmar har en bestämmande och 

ansvarstagande roll. Peterson (2000) talar om idrotten som integrationsarena och att 

denne innehåller två stycken led, det som ska åstadkomma är integration och att detta ska 

ske på en arena. Kampsportsklubben visar sig fungera som en sådan arena där nyanlända 

och svenskar har utrymme att mötas och umgås i en verksamhet vars form och innehåll 

är bestämt och tydligt. Kampsportsklubben skapade också broar för nyanlända och 

svenskar att umgås utanför klubbens väggar. 

Om vi istället ser till olikheter fann denna studie inte liknande observationer som 

Spaaij (2011) och Kouwel (et.al:2006) upptäckte under matchspel. Studierna visade att 

under matchspel kunde tydliga segment av rasism och ökad konflikt mellan grupperna 

skapas. Att tävlingssammanhang skulle präglas av rasism eller öka polarisering fann vi 

inte under  några av våra fältobservationer. Snarare tvärtom fann vi hur klubben hade 

bildat en omsorgsnorm som var tydlig även under tillfällen där tävling föregick.   

 

6.1 Slutdiskussion 

Forskningsarbetet var en mycket givande tid där vi som forskare lärde oss mycket, både 

om sporten tekniskt men också hur klubben arbetar med medlemmarna. Såhär i efterhand 

hade vi önskat få studera klubbens arbete framförallt från början av en termin till slutet. 

På detta vis hade vi fått en än klarare bild av socialisationsprocessen, från att gå från en 

ny deltagare till etablerad. Det talades ofta om hur där från början kom många 

“machokillar” men dem lyckades aldrig riktigt finna en plats i gruppen sades det. Detta 

kände vi direkt att det hade varit spännande att få vara med och undersöka. 

Vi önskar att denna studie ska kunna användas för att förstå och eventuellt även 

generalisera kring denna typ av idrottsföreningar och dess koppling till kontexten Sverige. 

Vi anser att studien bidrar till forskningsfältet på ett relevant vis och erbjuder något nytt, 

mycket tack vare valet av att studera just en kampsportsklubb men även andra faktorer 

som användandet av teorier om socialisation och integration i samklang för att förstå 

fenomenet i sin helhet. 

Att förstå kampsportsklubben socialisationsprocess som ett sätt att integrera 

medlemmar till klubbens kultur var som visat en av de stora upptäckterna vi fann i 
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forskningsarbetet. Det är också ett spännande sätt att förstå integration av nya svenskar. 

Det hade varit nyttigt om vidare forskningen hade gjorts i frågan om 

socialisationsprocesser som ett svar på integration. Vi menar att dessa två begrepp inte 

helt enkelt går att särskilja på i framförallt sportsammanhang. Att få tillgång till ny 

forskning som problematiserar samma tankegång som denna uppsats på helt andra 

sportfält kan därav ge mer liv i relationen mellan socialisation - integration. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1: Intervjuguide för deltagare 
 

Tema Bakgrund 

Inledande fråga: berätta lite om dig själv? 

Få med dessa bakgrundsvariabler Ålder 

Utbildning 

Är du eller dina föräldrar födda utanför Sverige? I sådana fall var? 

Tema träning 

Ses som exempelfrågor: 

Hur fick du tillgång till aktiviteten? Varför har du valt att träna här? 

Hur fick du information om klubbens existens ? 

Vad har du lärt dig sedan du började träna här? (förutom den tekniska thaiboxningen) 

Vem/Vilka tillmäts högst status i klubben? 

Hur ska en god Kampsportutövare vara? för att betraktas som en god medlem i 

klubben? 

Vilka alternativa sporter hade du/har du funderat på? 

Vad tycker du om bemötandet från andra deltagare/instruktörer i klubben? 

Kan du berätta om ett tillfälle när du eller någon annan har gjort något fel och vilka 

konsekvenser det fick? 

Skulle du säga att du har förändrats sedan du kom till klubben? Om ja, hur? Om nej, 

Varför inte tror du? 

Skiljer sig deltagarna på något sätt i början av terminen gentemot slutet av den? Är man 

annorlunda eller är det samma bemötande som i början ? 

Tema Broar 

Ses som exempelfrågor: 

Har du fått nya vänner här? Om ja, vilka? Träffas ni utanför träningen? Vad gör ni då? 

Har klubben hjälpt dig på andra områden? exempelvis med jobb, utbildning eller annat? 

Vad kan man ta med sig av träningen ut i det vanliga livet? 

Tema övrigt 

Ses som exempelfrågor 

Vad gillar du mer att göra på fritiden? 

Vilken form av jargong finns i klubben? skiljer det sig hos tränare/medlemmar? 
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På vilket sätt ser du hur klubben arbetar med värderingsfrågor som till exempel allas 

lika värde? - jämställdhet mellan könen? 

 

8.2 Bilaga 2: Intervjuguide till ledare/instruktörer 

Tema Bakgrund 

Inledande fråga: berätta lite om dig själv? Få med dessa bakgrundsvariabler 

Ålder Utbildning 

Är du eller dina föräldrar födda utanför Sverige? I sådana fall var? 

Tema träning 

Ses som exempelfrågor. 

Varför tror du denna klubben blivit framgångsrik? 

Förutom att deltagarna blir bättre på thaiboxning- Hur tror du era träningstillfällen 

påverkar deltagarna? 

Hur kommer det sig att du började engagera dig inom klubben? 

Tema integration 

Ses som exempelfrågor. 

Integration är ett brett begrepp, vad anser du vara integration? Hur bidrar klubben med 

integration? 

Kan du berätta om något lyckat eller mindre lyckat fall av integration i klubben? Hur 

har klubben förändrats eller anpassat sig till de medlemmar som är nyanlända? Vad 

utmärker en fullgod medlem i klubben? 

Tema broar 

Inledande förklaring av broar: Vi kommer under detta sista tema prata kring broar. Vad 

som menas med dessa broar är helt enkelt, om de nyanlända har etablerat sig utanför 

klubben tack vare klubben. Har projektet skapat broar/språngbrädor till andra områden i 

samhället, till exempel andra sportaktiviteter, jobb, relationer osv? 

Hur ser du på klubbens koppling till andra delar av staden? Hur kan klubben skapa 

broar för nyanlända? 

 

8.3 Bilaga 3: Observationsguide 

Tänk på Filip Lalanders knep 

• Tillträde till fältet, studenter bör reflektera över vad hen ”sänder ut”, hur ska 

man agera för att känna sig naturlig. 
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• Hur ställer man forskningsfrågor är extra viktigt då man som student sällan har 

så lång tid på sig. Det är viktigt att försöka avgränsa sig / ha ett avgränsat 

observationsfokus. Redan från början. Det finns inte tid för en lång 

acklimatiseringsfas. 

• Försök att utnyttja teoretiska kunskaper till att se något intressant. Att använda 

teorier i observationen för att haka upp det osynliga på något (att inte fastna i ett 

empiriskt grodperspektiv där analysen aldrig lyfter från en deskriptiv nivå). 

Lalander vill också ge rådet att man gör några intervjuer för att ha ett tolkbart 

material om observationsanteckningarna skulle bli för tunna. 

 

Gustav i sin deltagande roll: Återkoppla till Andreas under vilopauser, lämna stickord 

som Andreas kan anteckna för att sedan utveckla efter ett träningstillfälle. Observera det 

som sker på mattan och de bemötande som är specifikt på mattan. Hur blir man bemött 

som utövare. Uppmärksamma händelser utanför mattan, omklädningsrum och etcetera. 

 

Andreas i sin observation: Uppmärksamma de händelser som Gustav kan missa, vad 

händer runt om i lokalen när träningen pågår. Gör mer utförliga anteckningar, här finns 

tid. Vad händer på Loungen och i gymmet?. Hjälp Gustav med anteckningar och få med 

antal deltagare och mångfald. Håll dig i bakgrunden, och prata med instruktörer som 

väntar på sina pass. 

 

Glöm inte att efter träningarna direkt diskutera och anteckna tillsammans med varandra 

för att hålla informationen medans den är friskt, återkoppla med varandra dagen efter 

observationen också. Har vi som observatörer uppfattat olika på ett och samma fenomen 

etc. 

 

 

 

 
 


