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Abstrakt 

Title: Because you know we are alone here in Sweden - A qualitative study about 

sports participation among unaccompanied young adults and social integration. 

Author: Ramona Jakobsson 

Keywords: unaccompanied, social integration, social affiliation, sport association 

The issue that this study addresses is how sport participation can function as a means 

for social integration. To address this problem, the purpose of the study is to 

understand the unaccompanied young adults’ experiences of sport association. The 

study was performed in a small town in southern Sweden. To gather data, semi-

structured interviews with 8 unaccompanied young adults were conducted. The 

interviews were transcribed and analyzed with Putnam's theory about social 

capital, theories about socialization process and relevant concepts about roles and 

interaction. The results of the study show that sport participation is important for their 

social network and their wellbeing. Through their social network they form social 

bonds to the other participants that are significant for their social affiliation. Through 

these bonds they get access to resources that are important for them and makes it 

possible for them to function in the Swedish society. The study also shows that the 

unaccompanied young adults undergo a socialization process, which is necessary, 

where they learn the Swedish language and get increased understanding about the 

Swedish society. 
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1 Inledning 

År 2015 skedde en kraftig ökning av asylsökande till Sverige på grund av krig och 

oroligheter i världen. Under 2015 sökte 70 384 barn asyl i Sverige, av dem var 35 369 

ensamkommande barn (SCB, 2016). Detta betyder att ca hälften av alla flyktingbarn 

som sökte asyl i Sverige var ensamkommande barn. Statistiken (SCB 2016) visar även 

att 92% (32 522) av de ensamkommande var pojkar. Av dessa var pojkar från 

Afghanistan en utmärkande grupp (22 806) (SCB 2016).  

 

Integration är ett fenomen som diskuteras i samhällsdebatten. Men vad menas 

egentligen med integration? Inom politiken diskuteras integration med bl.a. hänsyn 

till sysselsättning antingen på arbetsmarknaden eller inom etableringsprogram (Prop. 

2014/15:1. s. 34). Vilka är det som ska integreras och vad har det civila samhället för 

roll inom integration? På regeringens hemsida skrivs att det civila samhällets 

organisationer har en viktig roll i arbetet med integration. Det som lyfts är bl.a. 

föreningars möjlighet att erbjuda samhällsinformation, en känsla av delaktighet men 

även som en väg för etablering på arbetsmarknaden och i det brottsförebyggande 

arbetet i vissa bostadsområden (Regeringen 2019).  

Idrottsföreningar kan erbjuda deltagarna en känsla av delaktighet och social 

gemenskap (Walseth 2006 s 455,460f). Integration är en form av lärande som sker 

tillsammans med andra i syfte att bli integrerad i en specifik grupp eller i samhället 

som stort (Lagergren & Fundberg 2009 s. 46f). Det var svårt att hitta tidigare 

forskning om social integration och idrottsdeltagande, framförallt som behandlar 

ensamkommande och det är detta som gör denna studie sociologiskt intressant. Mot 

bakgrund av den begränsade forskningen om ensamkommandes erfarenheter av 

idrottsdeltagande som ett medel för social integration och att det civila samhället 

tillskrivs en viktig roll inom integrationsarbetet ser jag ett behov av att studera detta 

ämne. Syftet med studien är att utifrån ensamkommande unga vuxnas berättelser 

förstå hur deltagande i idrottsföreningar kan fungera som ett medel för social 

integration. Detta för att bidra med förståelse för hur ensamkommande unga vuxna 

etablerar relationer i föreningarna och om det kan leda till social gemenskap men även 
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för att förstå idrottens betydelse för dem. Att vara socialt integrerad innebär i denna 

studien att de ensamkommande unga vuxna ingår i ett socialt nätverk som generera 

en känsla av social gemenskap. Å ena sidan är den kulturella integration viktig, i 

synnerhet att kunna tala det svenska språket och förstå hur det svenska samhället 

fungerar. Att kunna kulturella koder är viktigt för att människor ska få en fungerande 

vardag, men å andra sidan är den sociala integrationen, i min mening, lika viktig. 

Eftersom, när en person känner sig delaktig i ett sammanhang och har ett socialt 

nätverk som ger stöd leder det till att personens välmående ökar, vilket i sin tur 

möjligtvis kan leda till att personen även integrerar sig kulturellt. Jag vill framhålla 

att både kulturell- och social integration är viktig och att det ena inte kan utesluta det 

andra.  

1.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med nedanstående studie är att utifrån ensamkommande unga vuxnas 

berättelser förstå hur deltagande i idrottsföreningar kan fungera som ett medel för 

social integration. För att uppnå syftet ställs följande forskningsfrågor: 

• Hur kan idrottsföreningsdeltagande leda till social gemenskap för 

ensamkommande unga vuxna? 

• Vilken betydelse har träning för de ensamkommande unga vuxna? 

• Hur etablerar de ensamkommande unga vuxna relationer i föreningslivet? 

• Hur ser de ensamkommande unga vuxnas interaktionerna ut i föreningslivet? 

2 Bakgrund 

2.1 Definitioner 
Ensamkommande barn 

I nedanstående stycke presenteras vilka som räknas som ensamkommande barn 

eftersom informanterna i nedanstående studie kom till Sverige som ensamkommande 

barn men är idag vuxna. Med hänsyn till det kan de trots att de är vuxna fortfarande 

präglas av erfarenheter från sitt förflutna. För att räknas som ett ensamkommande 

barn ska barnet vid ankomst till Sverige vara under 18 år och skild från båda sina 

föräldrar eller någon annan person som kan räknas som vårdnadshavare (Brunnberg 

2015, s. 219). Ensamkommande barn har många gånger svåra erfarenheter med sig. 
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Det kan vara allt från krigserfarenheter, till förföljelse pga. etnicitet och religion, det 

kan även ha bevittnat våld eller själva blivit utsatta för våld m.m. Dessa erfarenheter 

och det faktum att de genomgått en separation leder till att fler ensamkommande barn 

är utsatta för posttraumatisk stress (PTSD) än andra barn. Det som gör det ännu 

svårare är att dessa barn saknar nära relationer i Sverige som kan hjälpa dem att ta sig 

igenom svåra händelser. Vilket innebär att det är centralt för barnens fortsatta 

utveckling och psykiska välbefinnande att de kan etablera nya nära relationer som 

kan ersätta de nära relationer de förlorat. Genom stöd från omgivningen i form av 

nära relationer, deras individuella resurser, mottagandet i asyllandet, kontakt med den 

egna etniska gruppen och transnationella nätverk kan de ensamkommande barnen, 

trots sin tuffa livssituation ta sig vidare i livet. Sammanfattningsvis, de 

ensamkommande barnen är en utsatt grupp. I o m att de inte har nära relationer i 

Sverige är det centralt för deras fortsatta välbefinnande att etablerar nya relationer 

som de anser tillitsfulla (Brunnberg 2015, s 224ff, 238). 

 

Som nämndes ovan handlar nedanstående uppsats om ensamkommande unga vuxna, 

för att underlätta läsningen kommer jag hädanefter skriva ensamkommande istället 

för ensamkommande unga vuxna. Anledningen till att jag valt att inte använda 

begreppet ensamkommande barn är för att det är missvisande då studien inte handlar 

om barn. Barn och vuxnas behov och möjligheter skiljer sig åt. Mot den bakgrunden 

kommer begreppet ensamkommande att användas istället. 

 

Social och kulturell integration  

Integrations begreppet kan med fördel delas upp i kulturell- och social integration. 

Kulturell integration handlar om att individen kan språket, förstår och engagerar sig i 

hur det svenska samhället fungerar, att vara delaktig i det kulturella samspelet. Men 

faktum är att bara för att en individ är kulturellt integrerad betyder det inte att 

individen är socialt integrerad. Social integration handlar om att ha ett socialt 

umgänge och att vara delaktig i ett sammanhang (Högberg 2013. s. 47f). 

Uppdelningen i social- och kulturell integration betyder inte att de är helt skilda från 

varandra, de går i varandra och hänger samman. Genom den sociala integrationen kan 

individerna erhålla kunskap om kulturella koder och utveckla sina språkkunskaper, 
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omvänt kan kulturell integration leda till social integration genom att individen kan 

bli delaktig i ett socialt sammanhang. Det finns olika perspektiv på social integrerad; 

att vara socialt integrerad kan innebära att individen har etablerat ett socialt nätverk 

som ger en känsla av gemenskap som är central för individen (Seippel 2006 s 54). 

Det kan även innebära att grupper med olika etniska bakgrunder möts (Spaaij 2012, 

s. 1526). I nedanstående studier innebär social integration att individen ingår i ett 

socialt nätverk som genererar en känsla av social gemenskap. 

2.2 Idrottsföreningars bakgrund 

Som nämndes tidigare kan man läsa på regeringens hemsida att det civila samhället 

har en betydelsefull roll i arbetet med integration (Regeringen 2019), det civila 

samhället innefattar idrottsföreningar. Nedan presenteras en bakgrund om 

frivilligorganisationers förändringsprocess. 

Från 1800-talet och framåt har frivilligorganisationer genomgått en 

förändringsprocess. Grunden för folkrörelserna var demokrati och öppenhet och 

genom att människor lär sig hur demokrati och politik fungerar genom delaktighet i 

en organisation ansågs de bidra till demokratisk skolning. Folkrörelserna uppkom 

som en protest mot den rådande samhällsstrukturen. I samband med formandet av den 

svenska välfärdsstaten i mitten på 1900-talet växte vid sidan av de traditionella breda 

organisationerna nya organisationer fram. Dessa organisationer riktade sig till vissa 

grupper av människor och driver deras frågor, t.ex. idrottsrörelsen och 

invandrarföreningar (Bengtsson & Kugelberg, 2009:159, Wijkström & Lundström, 

2002:115-117,121-128). Den första generella trenden skedde i slutet på 1980-talet 

och början på 1990-talet. Fram till dess fungerade organisationerna som en motvikt 

till staten men nu gick man “från röst till service” vilket innebär att frivillig 

organisationerna ägnar sig åt service och tjänster. Den andra generella trenden är “från 

bidrag till ersättning”. Tidigare fick organisationer bidrag från kommunerna eller 

staten utan att de ställde krav på organisationerna. Förändringen innebär att 

organisationerna får ersättning för specifika uppdrag vilket innebär att organisationer 

får ersättning för motprestationer mot staten och kommunerna, en central aspekt av 

detta är att genom statens och kommunernas beslut att ge bidrag kan de styra 

organisationerna. I själva verket innebär dessa förändringar att ideella föreningar kan 
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ses som ett verktyg för staten (Scaramuzzino, 2013:10, Wijkström & Lundström, 

2002:18–20, 220–223). Dessa förändringar som nämns ovan kan vara en förklaring 

till att staten anser att idrottsföreningar är viktiga i arbetet med integration. 

 

Ideella organisationer har genomgått en förändring över tid, men det finns 

förväntningar som inte förändrats, bl.a. att delaktighet i föreningar leder till 

demokratisk skolning och att föreningarna fyller en social funktion. En stor fördel 

med föreningsdeltagande är att det kan bryta människors isolering och stärka deras 

sociala kapital (Bengtsson & Kugelberg, 2009 s.159, 108, 83, Wijkström & 

Lundström, 2002 s.202). Att delta i en idrottsförening innebär att människor ingår en 

social gemenskap. Genom att etablera relationer och interagera med andra deltagare 

kan en känsla av social samhörighet utvecklas som leder till att människorna känner 

sig delaktiga i ett sammanhang (Walseth 2006 s 455,460f). Vidare, genom att etablera 

relationer till andra medlemmar i en förening kan idrottsdeltagandet leda till att 

deltagarnas sociala nätverk utökas, som i sin tur stärker deras sociala kapital, vilket 

innebär att under rätt omständigheter kan deltagarna ta del av resurser ur ett större 

nätverk (Fundberg 2004 s. 2ff, Spaaij 2012 s.1526,1535).  

3 Tidigare forskning 

Inför nedanstående studie utfördes en forskningsöversikt för att få en överblick över 

vad som skrivits om ämnet social integration med fokus på föreningsdeltagande. 

Mycket av det som skrivits om ämnet ur en svensk kontext är rapporter från 

idrottsförbundet. Vidare är majoriteten av artiklarna i forskningsöversikten 

sociologisk forskning medan några artiklar är forskning inom ämnet hälsa och 

idrottsvetenskap. Nedan presenteras de teman som är relevanta för studiens syfte och 

frågeställning. Dessa teman utvecklades genom att kategorisera den tidigare 

forskningen utifrån teman som kan hjälpa mig förstå mitt empiriska material. Temana 

är utformade för att tydligare visa hur medlemmarna blir integrerade på olika sätt i 

idrottsföreningarna, vad idrotten har för betydelse för deltagarna och hur 

förutsättningarna för integrationen skiljer sig beroende på föreningens 

sammansättning.  
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3.1 Olika former av integration via idrottsföreningar 
Block och Gibbs (2017) undersöker vilka modeller för idrottsdeltagande som finns 

tillgängliga för flyktingungdomar i Australien och huruvida de är framgångsrika och 

främjar integration. Det framgår att tre modeller identifierades; kortsiktiga program, 

fortsättningsprogram och integration till heterogena föreningar. Studien visade att 

samtliga program främjande integration och inkludering. Närmare bestämt kan 

deltagande inom idrott hjälpa unga människor förstå och delta i den australiska 

kulturen, i samband med deltagandet erhåller de även fördelar i form av 

välbefinnande, ökad självkänsla och självförtroende. Det var framförallt när 

flyktingungdomarna integrerades till heterogena klubbar som deltagarna kunde 

utveckla överbryggande socialt kapital som är viktiga för inkludering. Att ha 

kontakter över sociala skiljelinjer kan erbjuda flyktingungdomarna ny kunskap om 

samhället och kan vara värdefulla för sociala, politiska och ekonomiska resurser som 

flyktingungdomarna inte annars har tillgång till. Flyktingungdomarnas möjligheter 

att delta inom idrottsverksamheten påverkades av deras möjlighet att komma i kontakt 

med föreningarna, deras ekonomiska resurser och svårigheter med kommunikationen. 

Författarna föreslog att idrottsförbund och regeringen bör finansiera anställda som 

kan hjälpa ungdomar och deras familjer att komma i kontakt med föreningar, 

subventionera avgifterna men även hjälpa till med kommunikation och transport 

(Block & Gibbs 2017, s. 92–98).  

 

Jeanes, O´Connor och Alfrey (2015) studie visar att integration inom idrotten är 

välkomnande så länge deltagarna assimileras till verksamhetens syn på hur idrotten 

bör utföras, detta kritiseras av författarna som menar att integrationen bör utgå från 

flyktingarnas behov istället för att utgå från assimilering. Om idrott ska vara ett 

verktyg för integration är formen av integrationen av betydelse. Vidare poängterar 

författarna att idrottsföreningarna i studien endast erbjuder ett begränsat stöd till följd 

av att flyktingarna har begränsade möjligheter att delta på ett sätt som passar dem 

(Jeanes, O´Connor & Alfrey, 2015 s 481, 493ff). En liknande tankegång finns hos 

Carlman och Vikström (2018). En faktor som påverkar föreningars arbete med 

integration är enligt författarna att det behövs ny kunskap om hur idrott kan 

organiseras för att skapa integration. De ställer sig kritiska till att det skulle räcka med 

att föreningarna är tillgängliga för alla. En faktor som komplicerar integrationen är 
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att idrotten kan upplevas som både gemenskap och utanförskap. En förklaring är att 

ledarna bemöter flyktingungdomarna som en homogen grupp med kulturella 

skillnader som skiljer dem från majoritetssamhället, istället för att se dem utifrån 

deras attityder och preferenser (Carlman & Vikström 2018 s. 49ff).  

 

Ovanstående studier visar att integrationsformen får konsekvenser för deltagarna. 

Konsekvenserna kan vara att deltagarna inte har möjlighet att delta på grund av 

ekonomiska faktorer, svårigheter att kommunicera och att ta sig till träningen. Vidare, 

om idrottsverksamheten utgår från assimilering är en konsekvens att deltagarna har 

begränsade möjligheter att delta eftersom idrottsverksamheten inte utgår från deras 

behov. Studierna är intressanta för att förstå hur det ser ut för ensamkommande i 

Sverige och hur de integreras i föreningarna och vilka möjligheter eller barriärer det 

finns. Om det finns några barriärer som försvårar deras etablering i föreningarna, vad 

får dessa barriärer för konsekvenser. Vidare är det intressant om de ensamkommande, 

genom deltagande i idrottsföreningar, utvecklar sin kunskap om det svenska 

samhället och huruvida de erhåller olika resurser från övriga deltagare. 

3.2 Idrottens betydelse 
Nedan presenteras idrottens betydelse för invandrare. Idrott kan under vissa 

omständigheter leda till en känsla av delaktighet; dels genom att uppleva socialt stöd 

från andra idrottare både inom och utanför sporten, dels genom att sporten har en 

viktig roll för individens självbild. Vidare visar Walseths (2006) studie att 

idrottslokalen kan fungera som en mötesplats för umgänge både innan och efter 

träningen och att deltagandet kan erbjuda deltagarna en möjlighet att komma hemifrån 

(Walseth 2006 s 455,460f). Idrottsdeltagarna tilldelar idrotten olika mening och att de 

drar fördel av sporten på olika sätt. En central aspekt av idrotten är att ha kul, att ha 

en fysiskt stark kropp men även att förbättra sociala relationer som kommer genom 

idrotten (Seippel 2006 s. 64). Studien visar att sociala relationer som kommer genom 

idrottsdeltagande, framförallt lagsporter är centrala för yngre människor (Seippel 

2006 s 62). Ytterligare en aspekt är att integration kan ses som ett lärande och en 

strävan att bli någon. På detta sätt har idrotten betydelse eftersom integration sker 

tillsammans med andra i syfte att bli integrerad i en grupp eller i samhället. Det som 
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blir meningsfullt för individen sker utifrån individens intentioner med lärandet 

(Lagergren & Fundberg 2009 s. 46f).  

Idrotten har även betydelse för individens utveckling eftersom det är kroppsliga 

prestationer som avgör individens framgång och möjligheter istället för t.ex. 

språkkunskaper och socialt nätverk. I själva verket kan deltagande i idrottsföreningar 

leda till att individen utvecklar sina språkkunskaper. Genom att kunna uttrycka sig 

och visa sina talanger inom idrotten kan det leda till en form av bekräftelse och 

erkännande av den egna identiteten (Fundberg 2004 s. 2ff). 

3.2.1. Möjligheter och begränsningar för integration i en heterogen grupp 

Tirone, Livingston, Miller och Smith (2010) studerar invandrares upplevelser och 

erfarenheter av idrottslivet. Idrottsföreningar kan utgöra en viktig miljö för såväl 

invandrare som majoritetsbefolkningen (Tirone et al. 2010 s.404f, 414,418). Genom 

att det uppstår en vänskap mellan deltagarna och mellan deltagarna och tränarna 

etablerar de ett socialt nätverk (Fundberg 2004 s. 2ff). Genom att ha en aktiv livsstil 

i en idrottsförening har invandare på detta sätt möjlighet att ta del av samhällskulturen 

men även skaffa nya vänner. Det ger även medlemmar av majoritetssamhället 

möjlighet att möta andra kulturer och etablera vänskap. Följden blir att 

idrottsdeltagarna oberoende av ursprung har möjlighet att stärka sitt sociala kapital. 

Detta kan leda till en känsla av tillhörighet där deltagarna kan få socialt stöd i det nya 

samhället, vilket i sin tur kan främja inkludering i majoritetssamhället (Tirone et al. 

2010 s.404f, 414,418). 

 

Studien visar även att det finns vissa barriärer för invandrare som begränsar 

integrationen in i föreningarna. Det kan vara faktorer som begränsad ekonomi och 

bristande språkkunskaper som gör det svårt för deltagarna att bli inkluderade (Tirone 

et al. 2010 s.404f, 414,418).  

Spaaij (2012) är kritisk till heterogena föreningars möjlighet att främja social 

integration. Hans studie visar att deltagarna upplevde svårigheter med att skapa 

sociala nätverk över etniska gränser, detta stöds även av Agergaard & Sørensen 

(2009, s. 776). När väl sociala band mellan deltagarna skapas är de i själva verket 

svaga och inte särskilt hållbara. Med hänsyn till detta drar han slutsatsen att det är 

centralt att inte överskatta eller övergeneralisera sportens betydelse för social 
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integration (Spaaij 2012 s.1535f). Detta är även något som Walseth (2008) 

problematiserar i sin studie. Studien visar att idrottsföreningar kan vara en arena för 

överbryggande socialt kapital över etniska gränser, det som komplicerar det hela är 

att skapandet av överbryggande socialt kapital inte sker över gränserna mellan 

invandrare och icke-invandrare (Walseth 2008, s.  15).  

3.2.2. Möjligheter och begränsningar för integration i en homogen grupp 

Spaaij (2012) menar att etniskt homogena föreningar kan bidra till socialisations-

erfarenheter för invandrare. En fördel med dessa föreningar är att invandrare kan 

skapa sammanbindande socialt kapital som innebär att nätverket består av starka band 

som ger stark sammanhållning inom den etniska gruppen, som är viktigt för skapandet 

av ett socialt nätverk (Putnam 2006 s. 22f, Spaaij 2012 s.1526,1535). Studien visar 

att vissa politiker anser att dessa föreningar är otillräckliga för social integration men 

att deltagarna menar att föreningar erbjuder en meningsfull fritid och en flykt från 

vardagens bekymmer, men lyfter även att föreningarna möjliggör för dem att vara 

mer delaktiga i samhället. Vidare är det centralt att skapa band med människor med 

linkande kulturella bakgrund då det ger deltagarna en känsla av tillhörighet och en 

möjlighet att lära sig från andra ”som mig”, det ger även tillgång till olika former av 

resurser som finns i det etniska nätverket (Spaaij 2012 s.1526,1535). För etniska 

minoritetsgrupper är idrott ett sätt att tillfälligt undfly vardagen och ”spända ” 

relationer genom att umgås med människor med liknande kulturell eller etnisk 

bakgrund (Krouwel et al. 2006 s.175f).  

 

Krouwel, Boonstra, Duyvendak och Veldboer (2006) studie visar att interaktionen 

mellan människor med olika etniska bakgrunder inte sker spontant och studien visar 

även att mötena inte är problemfri. Vidare visar studien att erfarenheter av 

diskriminering och spända relationer inom andra sociala sfärer möjligtvis kan leda till 

att etniska minoritetsgrupper i större utsträckning söker sig till etniskt homogena lag 

eller föreningar. Mot bakgrund av dessa svårigheter drar författarna slutsatsen att 

sportens potentiella överbryggande kapacitet är motbevisad och framhåller istället att 

etniska föreningar kan erbjuda deltagarna social inkludering som i sin tur kan leda till 

socialt kapital (Krouwel et al. 2006 s.175f). Att etniska grupper är mer benägna att 

söka sig till föreningar med fler etniska medlemmar är något som Wiertz (2016) studie 
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också visar.  Däremot drar de inte slutsatsen att det beror på föreningens etniska 

sammansättning utan mer poängterar att det finns en sådan sorteringstendens (Wiertz 

2016 s. 821). 

 

I denna studien belyses föreningsdeltagandets betydelse för ensamkommande och hur 

deltagandet kan leda till social gemenskap för dem. Vidare undersöks hur 

idrottsföreningar främjar ensamkommandes integration och vilka möjligheter eller 

barriärer det finns för delaktighet i föreningen men även om de genom deltagandet 

upplever att de får stöd vid behov. Ovanstående studier visar olika sätt att skapa 

sociala band för att ingå i en social gemenskap. Etniskt homogena föreningar är inte 

med i denna studie men utifrån tidigare forskning kom det fram intressanta aspekter 

för denna studie. Studierna om etniskt homogena föreningar visar att 

sammanbindande socialt kapital är centralt för skapandet av ett socialt nätverk medan 

heterogena föreningar kan leda till överbryggande socialt kapital. För att få förståelse 

för hur de ensamkommande etablerar relationer och hur de etablerar sig i föreningarna 

är sammanbindande och överbryggande socialt kapital ett sätt att förstå. Genom de 

ensamkommandes berättelser kan jag få en inblick i hur deltagarna skapar 

sammanbindande och överbryggande socialt kapitel, om det sker över etniska gränser 

eller med deltagare med liknande bakgrund som de själva. 

3.3 Sammanfattning 
Forskningsöversikten visar att det finns olika former av integration via 

idrottsföreningar. Block och Gibbs (2017) studie visar att de föreningar som riktar sin 

verksamhet till invandare upplevs främja integration genom att deltagarna får hjälp 

att förstå och delta i samhället de nu lever i, vidare visar studien att integrering in i 

heterogena föreningar främjar integrationen ytterligare genom att deltagarna får ny 

kunskap om samhället men kan även ta del av t.ex. sociala och ekonomiska resurser 

(Block & Gibbs 2017, s. 92–98). Vidare, de föreningar som däremot inte ser till 

invandrarnas behov utan utgår från att invandraren ska anpassa sig till föreningen kan 

leda till konsekvensen att invandrarna inte kan delta.  

 

Idrotten har betydelse för invandrare, den kan ge deltagarna en meningsfull vardag 

genom att de har roligt. Genom att ta del av idrottsverksamheten har de möjlighet att 
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vara delaktiga i ett socialt sammanhang, de ingår i en social gemenskap där de kan 

etablera kontakter. Det är genom dessa kontakter som de kan forma starka eller svaga 

band till de andra idrottsdeltagarna. Med andra ord kan idrottsföreningarna leda till 

en känsla av delaktighet och social gemenskap. Studierna visar att det finns olika sätt 

att skapa sociala band för att ingå i en social gemenskap. Heterogena idrottsföreningar 

möjliggör att skaffa nya vänner och ta del av samhällskulturen. I dessa föreningar 

formas svaga band till de andra deltagarna. I homogena idrottsföreningar kan däremot 

starka band mellan medlemmarna utvecklas. Dessa föreningar ger även deltagarna en 

möjlighet att lära sig från människor med liknande bakgrund som sig själva. Både 

starka och svaga band är centralt för individens sociala nätverk. Ovanstående är 

intressant för att förstå de ensamkommandes erfarenheter av idrottsdeltagande. 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska ramverk och begrepp som ligger till grund 

för analys av empirin att presenteras. För att utifrån syftet få en förstå för hur 

deltagande i idrottsföreningar kan fungera som ett medel för social integration 

kommer jag utgår från teorier om socialt kapital, socialisationsprocesser och några 

relevanta interaktionistiska begrepp. Teorierna och begreppen kommer hjälpa mig 

förstå hur idrottsdeltagande kan leda till social gemenskap, vilken betydelse idrotten 

har för de ensamkommande och hur de etablerar relationer i föreningarna. 

4.1 Socialt kapital 
Termen socialt kapital har använts av flera teoretiker under 1900-talet där Pierre 

Bourdieu och Robert D Putnam är två av dem (Putnam 2006 s 18f). Bourdieu 

använder begreppet kapital för att förklara varför individers sociala och ekonomiska 

möjligheter skiljer sig åt. En individs kapital kan tillhandahålla resurser som andra 

kan dra fördel av och vice versa. Detta kapital byggs upp över tid och har en tendens 

att hålla i sig och det är därför individers möjligheter skiljer sig åt. Det finns fyra 

former av kapital; ekonomisk, kulturellt, symboliskt och socialt (Bourdieu 1986 s. 

21ff). Kulturellt kapital innebär bl. a att ha en examen, att vara kultiverad och att 

kunna uttrycka det i tal och skrift och att känna till finkultur i form av litteratur och 

klassisk musik. Det kulturella kapitalet kan omvandlas till symboliskt kapital genom 

att vissa egenskaper erkänns som mer värdefullt av vissa sociala grupper (Broady 
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1998 s. 6). Socialt kapital kommer från individens nätverk och kan under rätt 

omständigheter omvandlas till ekonomiskt kapital (Bourdieu 1986 s. 15f). Vidare, 

socialt kapital är summan av de resurser som individen erhåller från ett hållbart 

nätverk som hen är medlem i. Men till vilken grad individen erhåller socialt kapital 

beror dels på nätverkets storlek, dels på individens möjlighet att mobilisera socialt 

kapital dels på sitt eget kapitals storlek. Med detta menas att reproduktionen av socialt 

kapital i ett nätverk förutsätter ett utbyte av kapital mellan dess medlemmar (Bourdieu 

1986 s. 21ff). 

Det centrala i Putnams teori om socialt kapital är att genom de band som finns mellan 

individer skapas sociala nätverk som har ett konkret värde. Det sociala nätverket kan 

anta olika former och storlekar, t. ex. kan släkten vara en form av socialt nätverk, en 

annan form är en förening som individen är med i. Dessa nätverk kan generera 

ömsesidigt stöd, samarbete och förtroende. Genom nätverket sprids även värdefull 

information som i sin tur kan gynna individens egenintresse, t.ex. att genom kontakter 

skaffa ett nytt jobb. Vidare, ur det nätverket skapas normer om ömsesidighet och 

pålitlighet. På detta sätt har det sociala kapitalet både en individuell och kollektiv 

aspekt (Putnam 2006 s. 18f, 304). Normen om ömsesidighet innebär att individerna 

ställer upp för varandra. Det är en norm som innebär att om jag hjälper dig kommer 

du eller någon annan att hjälpa mig när jag behöver det (Putnam 2006 s. 20). 

Likheten mellan Bourdieu och Putnam är att båda menar att det sociala kapitalet 

består av nätverk som har betydelse för individen, det som skiljer dem åt är att 

Bourdieus definition av socialt kapital har ett maktperspektiv på så sätt att individers 

olika möjlighet att dra fördel av det sociala kapitalet leder till ojämlikhet men även 

att vissa aktörer aktivt formar strategier för att investera och producerar i socialt 

kapital för egen vinnings skull (Bourdieu 1986 s. 15f, 24ff). Medan Putnams 

definition av socialt kapital har ett relationellt perspektiv där ömsesidighet och 

medborgerligt samhällsengagemang kommer ur deltagande inom olika organisation 

(Putnam 2006 s 8f). 

I nedanstående studie kommer Putnams version av socialt kapital att användas 

eftersom hans version har ett relationellt perspektiv med fokus på 

organisationsdeltagande och social samhörighet. Detta är av intresse då jag ämnar 
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studera ensamkommande unga vuxnas idrottsdeltagande; hur de etablerar relationer, 

träningens betydelse för dem och om deltagandet kan leda till social gemenskap. 

Sammantaget är ovanstående frågor relationsbundna, vilket är anledningen till att jag 

anser att Putnams version är mer relevant än Bourdieus. 

Utifrån teorin om socialt kapital kommer relevanta begrepp att vara till hjälp för att 

förstå hur idrottsföreningsdeltagande kan leda till social gemenskap men även hur 

föreningsdeltagande blir ett medel för ensamkommandes sociala integration. De 

begrepp jag valt att använda presenteras nedan. 

4.1.1 Sammanbindande och överbryggande socialt kapital 

Det social kapitalets form kan påverka om de är överbryggande (inkluderande) eller 

om de är sammanbindande (exkluderande). Sammanbindande socialt kapital kan 

förstärka identiteter och homogena grupper, t.ex. etniska sammanslutningar. Dessa 

nätverk består av starka band som genererar en specifik ömsesidighet med stark 

lojalitet och sammanhållning inom gruppen. Genom nätverket kan dess medlemmar 

få stöd från varandra men även ge en viss tillgång till resurser som individen kan ha 

nytta av. Den form av nätverk som ger mer utdelning vad gäller externa resurser är 

det överbryggande sociala kapitalet. Den formen av nätverk är mer utåt blickande och 

består av svaga band som sträcker sig över sociala skiljelinjer, t.ex. etnicitet. Det leder 

till att medlemmen i det nätverket kan erhålla resurser från en bekant som har ett helt 

annat umgänge än sig själv. Det är förklaringen till att överbryggande socialt kapital 

är oumbärligt för att ta sig fram i livet. Slutsatsen är att både sammanbindande och 

överbryggande socialt kapital har positiva effekter för individen men det som är 

viktigt att komma ihåg är att dessa former inte är antingen eller, utan att de är mer 

eller mindre sammanbindande eller överbryggande (Putnam 2006 s.22f). Dessa 

begreppspar är relevanta för studien eftersom de kan hjälpa mig förstå om, och i så 

fall på vilket sätt och hur de ensamkommande erhåller sociala band genom 

idrottsdeltagande eller varför de inte gör det. Framförallt är det intressant att se om 

och när det skapas överbryggande sociala band mellan de ensamkommande och 

medlemmar av majoritetssamhället. Det är även intressant att se vad 

sammanbindande socialt kapital resulterar i. 
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4.1.2 Formella- och informella sociala nätverk 

Putnam skiljer på formella- och informella sociala nätverk. Formella sociala nätverk 

skapas genom engagemang i formella organisationer t.ex. politiska partier, 

föreningar, kyrkor och fackföreningar. I dessa nätverk utvecklas formella sociala 

band till andra medlemmar som leder till en formell social samhörighet (Putnam 2006 

s.97f). Informella sociala nätverk utvecklas däremot genom umgänge med vänner och 

leder till informella sociala band (Putnam 2006 s.97). Det som är centralt att komma 

ihåg är att dessa typer av socialt engagemang överlappar varandra på så sätt att 

människor som är engagerade i t. ex. en idrottsförening kan genom idrottsföreningen 

inneha såväl formella sociala band som informella sociala band. Både formella- och 

informella sociala nätverk är en investering i det sociala kapitalet. Formella kontakter 

genom föreningsengagemang kan öka den medborgerliga kompetensen vilket gynnar 

samhället och informella kontakter i vardagslivet är betydelsefulla för individens 

känsla av social samhörighet. Det är genom vänskap och samhörighet som individen 

får socialt stöd och det är genom dessa som sociala nätverk vidmakthålls (Putnam 

2006 s 99). Ovanstående begrepp är relevanta eftersom de kan skapa en förståelse för 

hur ensamkommande etablerar sig i idrottsföreningarna och om de utvecklar ett 

socialt nätverk där de upplever en social gemenskap.  

4.2 Socialisationsprocessen  
Socialisationsprocessen är en process vari individen övertar ett visst samhälles 

värderingar, beteendemönster, språkanvändning och normer genom uppfostran och 

påverkan från andra människor. Med andra ord är det något individen lär sig från 

andra och pågår hela livet. Individen lär sig dels genom uppfostran där sanktioner 

förekommer om man inte uppför sig som det bör, dels genom att individer övertar 

värderingar, åsikter och normer obemärkt (Berger & Luckmann 1967 s.150–162). 

Detta innebär att de ensamkommande har socialiserats in i sitt hemlands värderingar 

och normer under sin barndom. Primär socialisation innebär att uppfostran kommer 

från familjen och släkten medan sekundär innebär att socialisationen kommer från 

vänner, skolan och omgivningen (Berger & Luckmann 1967 s. 150–162). Det är med 

andra ord genom samspel med andra vi lär oss den rådande kulturen. Under vissa 

omständigheter kan individen upptäcka att de normer och värderingar som hen tagit 

till sig under barndomen inte är lika i alla samhällen. Detta kan innebära att människor 
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måste lära sig av med gamla inlärda beteenden samtidigt som vi lär oss nya för att 

kunna fungera i sociala sammanhang (Berger & Luckmann 1967 s.150–162). För de 

ensamkommande kan detta innebära att den tidigare socialiseringen som de lärde sig 

i sitt hemland inte har samma betydelse i Sverige. Deras inlärda normer är kanske inte 

giltiga här i Sverige vilket skulle i så fall innebära att deras tidigare socialisering 

omdefinieras till viss del. I både den primära och sekundära socialisationsprocessen 

är språket centralt (Berger & Luckmann 1967 s. 150–162). I den primära 

socialisationsprocessen som sker i barndomen lär sig barnet att tala och i den 

sekundära socialisationsprocessen utvecklas språket till att passa den rollen individen 

innehar. Individen identifierar sig med den rollen genom att kunna språket och 

normerna för den rollen. Detta innebär att den som socialiseras gör ett 

rollövertagande där individen internaliseras till den rådande rollen och identifierar 

sig med den (Berger & Luckmann 1967 s 151,159). För de ensamkommande kan 

skolan, vänner och idrottsföreningarna stå för en sekundär socialisation. 

Socialisationsprocessen kan vara ett verktyg för att förstå ensamkommandes 

erfarenheter av att lära sig ett nytt språk, nya beteenden och tankesätt, och för att få 

ökad förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Det kan även vara ett verktyg 

för att förstå varför ensamkommandes interaktioner ser ut som de gör och språkets 

betydelse för interaktionen och etablering av relationer. 

4.3 Framträdande och intrycksstyrning 
I denna studie kommer utvalda interaktionistiska begrepp att användas. Begreppen 

kan skapa en förståelse för hur interaktionerna i idrottsföreningen ser ut, de kan även 

ge en förståelse för de ensamkommandes ageranden. 

En individ har i olika situationer olika roller beroende på hur hen vill framställa sig 

själv inför andra. Vidare, det är när en individ använder olika tekniker för att 

presentera sig själv i en social situation som hen gör ett framträdande. Under 

framträdandet försöker aktören genom sina handlingar påverka intrycket som hen 

sänder ut till sin publik. Detta kallas för intrycksstyrning och syftet är att definiera 

situationen men även att undvika skam (Goffman 1998, s. 9,13ff, 23, 210f). En central 

aspekt av intrycksstyrning är det aktören både medvetet eller omedvetet visar upp 

under framträdandet, dvs den personliga fasaden. Den personliga fasaden kan delas 

upp i manér och uppträdande. Med manér menas kroppshållning, hur individen för 
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sig, uttrycker sig och vilka gester hen använder. Uppträdande handlar däremot om 

individens sociala status. Gemensamt för dessa är att de är centrala för individen i 

dennes framträdande, en skillnad mellan dem är att alla kan göra ett uppträdande men 

för att framträdandet ska accepteras krävs det att individen även behärskar sina manér. 

Skulle däremot framträdandet inte accepteras av observatörerna kan aktören använda 

försvarsåtgärder i form av strategier och taktiska metoden för att skydda sitt eget 

definitionsförslag. Genom dramaturgisk försiktighet iscensätter aktören sitt 

framträdande på ett sätt för att undvika missförstånd (Goffman 1998, s. 21, 30, 190–

191). Människor har olika roller, tänkbara roller kan vara fotbollsspelare, boxare och 

även som just ensamkommande, flyktingar, nyanlända, killar, unga vuxna m.m. 

Vilken roll de vill ge uttryck för framkommer genom hur de framställer sig själva i 

sitt framträdande, d.v.s. hur de uttrycker sig, deras kroppshållning och deras gester. 

Rollspel är centralt i vissa avseenden för att förstå hur ensamkommandes interaktion 

med andra idrottsdeltagare och ledare/coacher ser ut och hur de etablerar en social 

gemenskap genom idrottsdeltagande.  

5 Metod 

Syftet med nedanstående studie var att utifrån ensamkommande unga vuxnas 

berättelser förstå hur deltagande i idrottsföreningar kan fungera som ett medel för 

social integration. Hur de etablerar relationer, vilken betydelse idrotten har för dem 

och om deltagandet kan leda till social gemenskap. För att uppnå syftet och besvara 

frågeställningarna genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med 

ensamkommande unga vuxna. Studien genomfördes på en mindre ort i södra Sverige. 

Att det var en mindre ort har betydelse, för på mindre orter finns det inte samma utbud 

som det gör i storstan, vilket innebär att det inte finns etniska homogena 

idrottsföreningar eller lag som riktar sig till en viss social grupp. På en mindre ort har 

man tillgång till utbudet som finns på orten eller i byarna runtomkring. Detta medför 

att idrottsföreningarna kan bestå av människor med olika etniska bakgrund. 

I denna studien förbereddes en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) som var 

till hjälp under intervjuerna. Intervjuguiden bestod av övergripande teman; bakgrund, 

socialt liv, integration, föreningsdeltagande och avslut. Utifrån dessa teman 

formulerades öppna intervjufrågor som skulle locka informanten till att berätta fritt 
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om sina erfarenheter, varpå följdfrågor ställdes. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att genom de ensamkommande unga vuxnas beskrivningar förstå deras 

vardagsvärld utifrån deras perspektiv.  Ännu en fördel är att jag som intervjuare kan 

ställa intervjufrågorna när det passar i samtalet istället för att följa guiden till punkt 

och pricka och att jag kan ställa följdfrågor på det informanten säger (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 146). På detta sätt blir intervjun ett friare samtal där 

informanterna kan berätta fritt om sina erfarenheter. Det jag var tvungen att ta hänsyn 

till var att informanterna hade varierade svenskkunskaper och i de fall informanterna 

inte förstod frågan omformulerades den. En nackdel med intervjuer är att intervjun 

inte är ett samtal mellan två jämlika parter utan intervjuaren har en vetenskaplig 

förståelse och är den som definierar intervjusituationen, vilket innebär att det finns en 

asymmetrisk maktrelation. För att inte det skulle påverka studien försökte jag i 

möjligaste mån vara uppmärksam och förstående samtidigt som jag försökte visa att 

jag var intresserad av det som informanterna berättade. Ytterligare en faktor som 

påverkar intervjun är att informanterna kan välja att undanhålla information eller att 

inte svara ärligt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43,48f). Men mot bakgrunden att det 

är de ensamkommande unga vuxnas upplevelser och erfarenheter jag vill förstå anser 

jag att intervjuer är en bra metod för studien. En stor fördel med intervjuer är 

möjligheten att fånga människors upplevelser, erfarenheter och känslor (Ahrne och 

Svensson 2015, s.34). 

5.1 Urval och tillträde till fältet 
Det urval som ligger till grund för studien var personer som kommit till Sverige som 

ensamkommande barn men nu är mellan 18–21 år och som är delaktiga i en 

idrottsförening.  

Anledningen till att jag valt ensamkommande unga män från Afghanistan är för att de 

representerar en stor majoritet av de ensamkommande barnen som kom 2015 (22 806 

av de totalt 35 369) (SCB, 2016) och därför är det intressant att studera den gruppens 

erfarenheter av idrottsdeltagande. Vidare har jag en tanke att de som kommer till 

Sverige utan vårdnadshavare kanske inte har något socialt nätverk i Sverige. 

Deltagande i idrottsföreningar kan då vara ett sätt att etablera ett socialt nätverk och 

en känsla av social inkludering i ett främmande land. För att få tillträde till fältet tog 

jag kontakt med en bekant som jag vet har ett stort engagemang för ensamkommande 
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unga vuxna. Den kontakten tog i sin tur kontakt med relevanta personer för studien 

och kollade om de var intresserade av att delta.  

 

Nedan presenterasstudiens informanter: 

Javid.  20 årig kille från Afghanistan. Bott i Sverige i 4 år. Tränar fotboll och går på 

gym 

Najib. 20 årig kille från Afghanistan. Bott i Sverige i 4 år. Tränar fotboll och boxning 

Reza. 18 årig kille från Afghanistan. Bott i Sverige i 4 år. Tränar fotboll 

Maysam. 20 årig kille från Afghanistan. Bott i Sverige i 4 år. Tränar fotboll  

Samir. 20 årig kille från Afghanistan. Bott i Sverige i 4 år. Tränar fotboll, volleyboll, 

beachvolleyboll 

Omid. 18 årig kille från Afghanistan. Bott i Sverige 4 år. Tränar futsal1, jujutsu, 

fotboll 

Hamid. 18 årig kille från Afghanistan. Bott i Sverige 4 år. Tränar Boxning 

Farid. 21 årig kille från Afghanistan. Bott i Sverige 4 år. Tränar boxning 

5.2 Genomförande av intervjuerna 
Innan intervjun började gjordes en orientering för informanten där jag läste upp 

följebrevet (bilaga 2) som förberetts innan intervjutillfället, informanterna 

informerades om vem jag är och varför jag gör denna studien. På ett tydligt sätt 

förmedlade jag de fyra etiska principerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 

s. 7ff, 14) och kontrollerade att de förstod. Efter det frågade jag om de ville medverka 

och om jag fick spela in intervjun (Kvale & Brinkmann 2009, s. 144). Intervjuerna 

genomfördes på de ensamkommandes fritid och på en plats som informanterna 

tillsammans med min kontakt bestämt. Platsen var en samlingslokal där de 

ensamkommande brukar vistas. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum vid den 

 

1 Futsal är en variant av inomhusfotboll med egna regler och spelas på en mindre yta. 

(Nationalencyklopedin u.å.) 
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samlingslokalen, vilket innebar att vi kunde prata ostört. Det var med andra ord en 

plats de var vana vid och kände sig bekväma på. Intervjuerna varade ca 40 minuter 

och under intervjun användes olika typer av intervjufrågor för att få ett så rikt 

empiriskt material som möjligt. En inledande fråga kunde se ut på följande sätt: vad 

gör du på fritiden? Specificerande frågor var t. ex hur kändes det när du upplevde dig 

orättvist behandlad? Direkta frågor användes när informanten inte förstod frågan så 

den behövde omformuleras. Tystnad användes för att inte stressa på informanten utan 

ge honom möjlighet att utveckla sina svar. Ett exempel på tolkande frågor var: om 

jag förstått dig rätt menar du… Dessutom ställdes uppföljningsfrågor när jag ansåg 

det behövas. Vidare visade jag min uppmärksamhet genom att säga “Aa” eller “Mm” 

under samtalet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 150ff). Intervjun avslutades med en 

uppföljning där jag frågade om informanten hade något att tillägga. Efter att 

inspelningen stängts av frågade jag hur informanten kände sig och tackade för 

medverkan (Kvale & Brinkmann 2009, s. 144). Att avsluta på detta sätt resulterade i 

att intervjun avslutades lite ”mjukare” och inte så abrupt, vilket jag uppfattade som 

att informanterna tyckte var skönt.  

5.3 Bearbetning av material 
Till att börja med transkriberades intervjuerna ordagrant för att de ska motsvara det 

talade språket. Bearbetningen av materialet har utgått från Rennstam & Wästerfors 

(2015) sortering, reducering och argumentering (Rennstam & Wästerfors 2015 

s.12,80).  Efter intervjuerna hade jag ett stort empiriskt material och för att hantera 

kaosproblemet började bearbetningen genom att först sortera materialet (Rennstam & 

Wästerfors 2015 s.12,80). Vid sortering av empirin färgkodades innehållet efter vad 

stycket handlade om och följande kategorier skapades; träningens betydelse, en 

hjälpande hand: informella och formella band, interaktionen inom 

idrottsföreningarna: språkliga barriärer. Efter det reducerade jag materialet så endast 

det relevanta är med i studien, detta var för att hantera representationsproblemet, som 

innebär att all empiri inte är relevant eller får plats i studien (Rennstam & Wästerfors 

2015 s.12,80). Vid reduceringen plockades data som inte passade in i kategorierna 

bort. Sista steget är att argumentera utifrån empirin för att hantera 

auktoritetsproblemet (Rennstam & Wästerfors 2015 s.12,80). Auktoritetsproblemet 

innebär att jag argumenterar utifrån empirin men förhåller mig till teori och tidigare 
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forskning. Argumentationen görs med hjälp av en modell som kallas excerpt-

commentary units (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 12, 148f). Vilket innebär att först 

formuleras en analytisk poäng, sen redovisas ett utdrag av empirin och följs av en 

analytisk kommentar. 

 

Vid bearbetning av citat har jag rensat vissa citat från upprepningar, detta för att 

tydliggöra vad informanterna menar och för att underlätta läsningen. Jag är medveten 

om att det finns delade meningar om det bör göras och därför har jag varit noga med 

att bara göra små justeringar när det varit nödvändigt för läsarens förståelse. Dessa 

justeringar har gjorts med noggrannhet och innebär att jag har reflekterat över 

justeringen för att försäkra mig att innehållet inte blivit ändrat. Att publicera citat som 

är osammanhängande eller med upprepningar kan leda till stigmatisering av vissa 

grupper av människor, vilket jag vill undvika. Namn på personer, städer eller klubbar 

som nämns i citaten har ersatts med påhittade namn, detta för att informanternas 

identitet ska behandlas konfidentiellt, med andra ord, att det inte ska vara möjligt för 

utomstående att identifiera personerna (Kvale & Brinkmann 2009, s. 204). 

5.4 Etiska överväganden 
I en studie är det centralt att forskaren tar hänsyn till de etiska huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 7ff, 14).  

Etiska överväganden gjordes under hela intervjuundersökningen. Redan under 

planeringen av studien väcktes etiska frågor. Dessa frågor handlade om värdet av den 

kunskap som studien kan ge och vilka konsekvenser studien kunde få för 

informanterna. Frågorna handlade även om att informanterna skulle bli informerade 

om studien så de kunde ge ett informerat samtycke till att delta. Jag reflekterade även 

över hur jag skulle säkra konfidentialiteten (Kvale & Brinkmann 2014 s. 99).  Innan 

intervjun började läste jag upp ett följebrev (bilaga 2) där jag informerade 

informanterna om vem jag är och om studiens syfte, då uppfylldes 

informationskravet. Efter det informerades informanten om samtyckeskravet, som 

innebär att studien är frivillig och att intervjun kan avbrytas närhelst han vill. Att 

komma som ensamkommande till Sverige kan vara ett känsligt ämne och vissa frågor 

kan upplevas som extra känsliga, därför tydliggjorde jag att om det är någon fråga 
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som han inte vill svara på behöver han inte det.  Genom att förklara att all information 

kommer användas i forskningssyfte informerades nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet informerades genom att jag förklarade att all information som 

samlas in är anonym och att ingen utomstående kommer veta vem han är och vad han 

sagt (Vetenskapsrådet 2002 s. 7ff,14). Under intervjusituationen handlade de etiska 

frågorna om att jag ville få ett så rikt empiriskt material som möjligt utan att riskera 

att informanten blev kränkt eller mådde dåligt på grund av att ämnet kan uppfattas 

känsligt, en risk med att jag är för försiktig under intervjun är att jag riskerar att få ett 

tunt material (Kvale & Brinkmann 2014 s. 97f). De etiska övervägandena under 

utskrifterna handlade om att säkra konfidentialiteten (Kvale & Brinkmann 2014 s. 

99). För att förhålla mig till konfidentialitetskravet har informanternas och städers 

namn ersatts av påhittade namn och personer har ersatts med deras titel t. ex namn på 

tränaren har ersatts med (tränaren). För att inte ändra innebörden av informanternas 

sociala situation eller personliga identitet har jag inte ändrat deras nationalitet utan de 

har kodats om till andra afghanska namn (Kvale & Brinkmann 2014 s 323). Under 

analysarbetet handlade de etiska övervägandena om att har jag redovisat relevanta 

citat utan att snedvrida varken dem eller resultatet.   

5.5 Metod reflektion 
Nedan presenteras några faktorer som kan ha betydelse för studiens resultat: För det 

första, till följd av att informanterna är i samma åldersgrupp, att de har vistats i 

Sverige i lika många år och att de har samma ursprung, kan möjligtvis ha betydelse 

för studiens resultat. För det andra kan det ha betydelse för studien att den 

genomfördes på en mindre ort eftersom det begränsar utbudet av föreningar, 

exempelvis genom att det bara finns ett fotbollslag att träna med, vill man inte träna 

där får man vända sig till de mindre byarna runtomkring. Dessa faktorer medförde att 

jag inte nådde ensamkommande unga vuxna med varierade bakgrunder och varierad 

vistelsetid i Sverige. Det kan tänkas att vistelsetiden i Sverige har betydelse för hur 

väl de ensamkommande har etablerat sig i föreningarna och om de upplever sig som 

socialt integrerade. Det begränsade utbudet av föreningar i Blåköpings kommun 

innebär att det endast finns tillgång till etniskt heterogena idrottsföreningar. Hade 

studien innefattat även etniskt homogena idrottsföreningar kanske resultatet sett 

annorlunda ut.  
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Intervjuarens hantverksskicklighet har betydelse för intervjuns kvalitet. Intervjuaren 

måste under intervjuns gång ta beslut om vad som ska frågas om och vilka svar som 

ska följas upp. Under intervjusituationerna följde jag upp intressanta svar men under 

transkriberingen av intervjuerna upptäckte jag intressanta svar som jag inte hade 

följde upp och jag reflekterar över varför jag inte gjorde det. Kanske var det något i 

informantens kroppsspråk eller tonfall som sa mig att ämnet var avslutat. En sådan 

situation kunde handla om att jag inte frågade varför informanten inte umgicks med 

svenskarna han lärt känna på träningen, på fritiden. Svaren på en sådan fråga hade 

möjligtvis gett nyans till studien. I fråga om detta skulle påverka resultatet av studien 

kan jag inte svara på. Å ena sidan kunde det möjligtvis gett en djupare förståelse för 

varför interaktionerna ser ut som de gör, å andra sidan är resultatet, att de inte umgås 

på fritiden densamma. Detta visar på att jag behöver utveckla min 

hantverksskicklighet (Kvale & Brinkmann 2009, s 182f).  

Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet, vilket innebär att studien får samma 

resultat oberoende av tidpunkt och vilken forskare som utför den. Den faktor som 

syftas till är huruvida informanterna ger samma svar till olika intervjuare eller om de 

förändrar sina svar under intervjun (Kvale & Brinkmann 2009, s 263). Huruvida 

informanterna skulle ge samma svar vid ytterligare en intervju kan jag inte med 

säkerhet uttala mig om men det är troligt eftersom de var tillmötesgående och ville 

beskriva sina erfarenheter. Studiens validitet handlar om att undersöka det som ämnas 

att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s 264). Min tolkning är att genom 

intervjuerna har jag uppnått mitt syfte som är att förstå hur idrottsföreningar kan 

fungera som ett medel för social integration för ensamkommande unga vuxna och att 

jag fått svar på mina forskningsfrågor. Under intervjuerna och studien har jag i 

möjligaste mån varit objektiv genom att försöka vara fördomsfri och inte snedvrida 

resultatet (Kvale & Brinkmann 2009, s 260).  

 

6. Resultat / Analys 

I nedanstående kapitlet kommer studiens empiri att analyseras för att förstå hur de 

ensamkommande unga vuxnas deltagande i idrottsföreningar kan fungera som ett 
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medel för social integration. Hur de etablerar relationer, vilken betydelse idrotten har 

för dem och hur deltagandet kan leda till social gemenskap. Med syftet som bakgrund 

analyseras empirin med hjälp av teorier om socialt kapital, socialisationsprocesser 

och några relevanta interaktionistiska begrepp. Nedan presenteras resultatet utifrån 

följande kategoriseringar; träningens betydelse, en hjälpande hand: informella och 

formella band, interaktionen inom idrottsföreningarna och språkliga barriärer. 

6.1 Träningens betydelse 
I intervjuerna beskriver informanterna varför de tränar och hur träningen har 

betydelse för dem på olika sätt och i olika sammanhang. Det framgår att de tränar för 

att hålla sig friska, för att må bra, för att bli pigga och orka studera så de får bra 

skolresultat. Genom idrottsföreningarna ingår de i en social gemenskap som ger dem 

flera olika möjligheter bl.a.  att ta lärdom av andras erfarenheter, att utveckla sina 

språkkunskaper och ta del av den svenska kulturen, som i sin tur möjliggör för dem 

att bli integrerade i samhället. Genom idrottsföreningarna erhåller de ett socialt stöd 

och slipper vara ensamma, vilket kan skapa en känsla av en meningsfull fritid. De får 

även möjlighet att samarbeta med andra. 

Genom idrottsföreningarna får de ensamkommande möjlighet att utveckla svenska 

språket. Under intervjuerna berättar informanterna hur det var innan de började i 

idrottsföreningen: 

”Så innan jag kunde inte ens så mycket svenska, det var 8–9 år 

(månader) i Sverige, jag kunde lite grann bara men ändå 

fortfarande jag har mina kompisar så att dom hjälpt mig med 

svenska också, det är svenska och jag känner deras familj.”Javid 

”Ja alltså jag pratade mycket med fotbollsspelarna och tränare 

med. Så när jag gick, första gången när jag började spelade 

fotboll, så jag kunde inte så mycket svenska så jag prata två 

(ohörbart) bättre. Och så jag kunde inte uttala också från början. 

Så när jag sa nått ord till exempel att det lät konstigt så dom 

rättade den här ordet, a det heter så inte så. Så det var jättebra 

det hjälpt mig mycket.” Samir 
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Javid och Samir berättar att när de började spela fotboll kunde de inte så mycket 

svenska. Genom att spela fotboll fick de möjlighet att vara tillsammans med andra 

svensktalande och att interagera med dem.  Genom att Javid och Samir interagerade 

med de andra spelarna och fick tillrättavisningar när de uttalade fel skapades 

möjligheter för dem att utveckla sina språkkunskaper. 

 

Deltagande i idrottsföreningar bidrog även till att göra fritiden meningsfull. Under 

intervjun berättar Hamid hur det var innan han började träna: 

” Att man gör nånting, man. Jag hatar att vara ensam i hemma, 

det är tråkigt. Ibland jag går inte i skolan eller man trött och när 

jag vaknar, jag har ingenting utan träning, innan jag har inte 

tränade. När jag gick inte i skolan då jag blev helt galen, det var 

svårt men nu det bättre, om jag går inte i skolan då jag har träning 

på kvällen”. Hamid 

Hamid berättar att han inte tycker om att vara ensam hemma. Han berättar vidare att 

innan han gick med i föreningen var han bara hemma och det ledde till en känsla av 

att ”bli galen”. Efter att han börjat träna mådde han bättre, en förklaring kan vara att 

hans fritid blev meningsfull, detta visar att träningen är mer än en aktivitet. Genom 

att ingå i ett socialt sammanhang och det specifika nätverket som boxningen utgör, 

har han fått en känsla av social samhörighet och delaktighet.  

 

De ensamkommande berättar vidare hur det var när de väl blivit etablerade i 

föreningarna och hur det är idag. Träningen har fått en annan mening: 

”Alltså, träna. Jag tränar mycket och när jag är ensam hemma så 

man blir trött då man känner sig tråkigt och så. // Träning är bra 

att man blir inte sjuk, forskning visar att dom som tränar har bra 

resultat i skolan. Sen när man tränar så man blir pigg igen och 

man kan göra läxor på bra sätt också. När jag kommer från 

skolan så jag helt slut, jag vill gärna att sova men om jag sover 
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hela tiden efter skolan kommer sova, hinner inte så bra läxor och 

såna. På slutet jag blir lat, och jag blir sjuk sen när man blir sjuk, 

man får sjukdomar allting. Men träning är bra att man har frisk 

kropp och sen man blir pigg och gör läxor på bra sätt och orkar 

att gå i skolan imorgon igen //. Där man träffar kompisar, om jag 

sover hemma eller göra läxor hemma ensam så jag har ingen 

umgås med då. Så det är en bra plats man umgås kompisar och 

träffa varandra, både träna och snacka. Snacka om hur gick det 

och allting”.Najib 

Najib beskriver att han tränar för att må bra, för att klara av studierna men även för 

att umgås med sina vänner.  När han kommer hem från skolan är han trött men han 

blir piggare av att gå och träna. Detta leder enligt honom dels till att han håller sig 

frisk och att han orkar studera så att han får bra skolresultat, dels till att han inte sitter 

hemma och har tråkigt och blir lat, som han själv uttrycker det. Genom 

idrottsdeltagandet ingår han i en social gemenskap där han kan träffa vänner och prata 

om livet. Detta antyder att idrottsdeltagandet ger Najib en meningsfull vardag såväl 

när han idrottar som för övrigt.  

 

Informanterna berättar att idrottsföreningarna har betydelse för deras möjlighet att bli 

integrerade i samhället. 

”Att man mår bra när man tränar och man lär känna mycket folk, 

man lär känna hur svenska samhället fungerar aa.” Samir. 

Samir berättar att han tränar för att må bra och för att lära känna nya människor. 

Genom att vara med i en idrottsförening skapas möjligheter att träffa nya 

bekantskaper och att bli integrerade i det svenska samhället. 

 

De ensamkommande berättar att genom föreningsdeltagandet har de fått ökad 

förståelse för det svenska samhället. 
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”Först det är viktigt du måste komma i tid. Det är jätteviktiga. // 

Och det är viktigt att om någon ringer till dig om du kan inte svara 

dom lämna meddelande det är viktigt du måste svara på det”. 

Javid 

Javid berättar att han genom fotbollen lärt sig att det är viktigt att passa tiden och att 

svara på meddelanden. Genom föreningsdeltagandet ingår han i en social gemenskap 

där han genom interaktioner med de andra deltagarna tar del av svenska normer, t.ex. 

att det är viktigt att passa tiden och att svara på meddelanden. Uttalandet visar på att 

det sker en socialiseringsprocess inom idrotten som ökar förståelse för det svenska 

samhället (Berger & Luckmann 1967 s.150–162). På detta sätt skapar 

föreningsdeltagandet möjligheter för de ensamkommande att bli integrerade i 

samhället. 

 

Informanterna berättar att de lär sig språket och svenska kulturen genom andra. Detta 

innebär att de genomgår en socialisationsprocess som ökar deras förståelse för det 

svenska samhället. 

”Språkkunskaper. A det hjälpte mycket jag kan säga men vi var 

många från Afghanistan men vi pratade samma språk men det 

påverkade mycket på svenska språket som jag lärde mig av andra 

människor och laget, fotbollslaget. Det påverkar mycket om man 

prata svenska då självklart man lär sig mycket samhället, språket, 

känner (lär känna) andra människor. Inte bara fotboll. Jag 

tränade många sporter innan men till exempel tai kwon do, 

volleyboll, fotboll a såna. Jag tränade också gymmet (med) annan 

pojke som kommer från Kina, a det hjälpte mycket med språket 

och (förståelse för) samhället. A pratar mycket dom om såna 

saker. // Det är mycket skillnader mellan våra national och kultur 

såna. Vi pratar mycket om såna saker med varandra. Det finns 

många saker som vi tycker inte att hur svenskar gör det men vi 

tänker också på hur vi gör det. Kanske båda vara sant men kanske 

båda vara falskt så aa. Men mest vi tänkte på tillexempel här i 
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Sverige dom kan vara sambo med varandra men i Afghanistan 

dom kan inte vara, dom måste gifta med varandra annars det går 

inte. A men här i Sverige kan vara pojkvän och flickvän men i 

Afghanistan kan inte vara. Om det ska vara någon med någon så 

då kommer deras föräldrar och dödar dom. A det är så farligt. Du 

måste gifta med varandra annars går inte”. Maysam 

Maysam berättar att genom fotbollen har hans språkkunskaper och förståelse för det 

svenska samhället utvecklats. Hans språkkunskaper och förståelse för svenska 

samhället kommer genom att prata med andra spelare och tränare men även genom 

att han pratar med sina kompisar från Afghanistan. Maysam beskriver att det är stora 

kulturella skillnader mellan Sverige och Afghanistan och att det är något som han och 

hans afghanska kompisar pratar om. Vidare berättar han att det som de upplevde 

konstigast är att man kan vara pojkvän och flickvän och sambos här i Sverige, något 

som var helt otänkbart i Afghanistan. Hans uttalande att kanske både svenska och 

afghanska värderingar är sanna eller falska visar på att han reflekterar över hur 

kulturerna skiljer sig åt. Genom att ingå i en idrottsförening ingår han i en social 

gemenskap där han interagerar med andra deltagare. Genom denna interaktion skapas 

möjlighet för honom att få ökad förståelse för svenska samhället men även att 

utveckla sina språkkunskaper. Att interagera med både svenskar och med människor 

med samma etniska ursprung kan leda till en socialisationsprocess, där de genom att 

tala om kulturella skillnader kan få en bättre förståelse för kulturen. 

 

Informanterna berättar att idrottsdeltagande kan skapa möjlighet att samarbeta med 

andra. 

”Med fotboll det är samarbete, du lär sig mycket samarbete med 

andra och man kan säga det är en bra idrott för hälsa och träffa 

nya människor”. Maysam. 

Maysam berättar att fotbollen handlar om samarbete med de andra lagspelarna. Detta 

visar att idrottsföreningarna är en arena för social gemenskap där de ensamkommande 

har möjlighet att samarbeta med andra. ”Att lära sig” samarbeta handlar även om en 
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önskan att bli någon, i detta fallet en önska att bli integrerad i laget (Lagergren & 

Fundberg 2009 s. 46f). 

 

Informanterna berättar att träningen skapar en känsla av social gemenskap där de kan 

skingra tankarna. 

”Ja det är viktigt att man mår bra att tänk inte så mycket vad 

händer baksidan. // Alltså man tänker inte så mycket, om man 

tänker, det kommer inte ändra nånting men det är bättre att man 

fokusera att tänka på framtiden liksom att måste kämpa och 

(ohörbart) ditt mål liksom. Du måste komma fram dit. A och när 

jag mår bra när jag tränar, om jag är hemma, om jag tränar inte, 

då kommer mycket tankar du vet så vad kommer hända i 

framtiden? baksidan också, man tänker liksom så här men jag 

tänker att det är bra att man var upptagen. Typ träffa sina 

kompisar, träna gym, spela fotboll träna fotboll att man mår bra. 

// Du vet om du är med dom andra människor du har inte så 

mycket tankar här att tänka baksidan eller så på dåliga tankar. 

När man är ensamt det kommer mycket tankar liksom att ja så det. 

Det är jag som tänker det är bra för mig att om jag må bra det är 

att: när jag tränar, när jag är upptagen med mina kompisar 

liksom så här.” Javid. 

Javid förklarar att han tränar för att må bra, träningen är ett sätt att rensa tankarna och 

att vara social. Vidare berättar han att när han inte tränar får han negativa tankar om 

det förflutna men även oroliga tankar inför framtiden. Javids beskrivning tyder på att 

de sociala relationerna är viktiga för hans välmående. Genom att vara aktiv med idrott 

och att umgås med andra människor hjälper det honom att fokusera på framtiden och 

inte tänka på det förflutna. Att träna ger honom en känsla av social gemenskap som 

kan fungera som ett socialt stöd, vilket i sin tur gör att han skingrar tankarna.  
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Under intervjuerna berättar informanterna att den sociala gemenskapen är 

betydelsefull för deras välmående och att de mår dåligt om de inte tränar. 

”När jag känner mig bra när jag tränar fotboll. När jag inte gör 

det jag känner mig helt ensam och alltså besviken, jag vet inte, 

jag blir stressad, jag vet inte varför”. Reza 

Reza beskriver att han mår bra av att träna fotboll och att han mår dåligt om han inte 

tränar. När han inte tränar känner han sig ensam och blir stressad. Under intervjun 

berättar han vidare att det är människorna runtomkring som gör att han mår bra. 

Genom träningen i idrottsföreningen ingå han i en social gemenskap, han får en känsla 

av social samhörighet och delaktighet som är viktig för hans välmående. Om han inte 

tränar får det konsekvenser i form av känslor av ensamhet, besvikelse och stress, 

genom att träna undviker han dessa psykiska påfrestningar.  

 

Informanterna berättar att bekantskaper har betydelse för självutveckling.  

”Det är bra att man känner hela tiden nya människor, om man 

känner nya människor man, sen. Man lär hela tiden nya saker 

med nya människor. Om man känner bara en person så det blir 

hela tiden samma sak. Om man känner nya människor allting blir 

nytt. Kanske (kompis 1) gör en bra sak här, om jag känner inte 

honom, hur jag får lära mig den? Men sen om jag känner den så 

jag lär mig grejer från (kompis 1) och en sak från (kompis 2) en 

sak från (kompis 3), en sak från (kompis 4). Så dom berättar också 

hur går för dom med deras träning, med deras studier, hur dom 

pluggar, hur dom tänker, hur jag tänker, vi berättar varandra. Vi 

får erfarenhet från dom, dom som berättar till exempel. Och jag 

tränade idag, jag gjorde boxning så här fel så jag skadade mig 

till exempel dom berättar, så jag lära mig att jag ska inte göra så, 

(då) jag skadar mig också. Om till exempel jag gör själv, jag gör 

hela tiden fel men man lär sig allting från folk. Hela tiden, jag 

gillar att träffa hela tiden nya folk, att lära mig mycket grejer folk. 
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För att du vet vi är ensamma här i Sverige vi har ingen annan 

som till exempel svenskar som har familj och såna grejer att visa 

dom. Jag har lärt mig mat här från kompisar och från svensk 

familj och jag tittar på dom så jag gillar allting att träffa nya folk 

och lära mig nya grejer.” Najib 

Najib berättar att det är viktigt att lära känna nya människor för att dra lärdom av dem. 

Genom att ta del av andras erfarenheter lär han sig saker, t ex hur han ska undvika 

skador på träningen men även sådant som inte är träningsrelaterat t.ex. matlagning 

och andras sätt att studera. Detta innebär att idrottsföreningarna möjliggör för honom 

att dra lärdom av andras erfarenheter och att det har betydelse för hans 

självutveckling. Detta tyder på att det sker en socialisering inom föreningslivet och 

inom kompisnätverket som är central för hans personliga utveckling. Genom att ingår 

i ett socialt sammanhang tar han lärdom och får erfarenheter från bekantskaper, vilket 

enligt honom är betydelsefullt eftersom han inte har någon familj i Sverige (Berger & 

Luckmann 1967 s.150–162, Putnam 2006 s. 18f, 97ff, 304).  

 

Sammanfattningsvis har idrottsföreningar betydelse för de ensamkommande på olika 

sätt i olika sammanhang. Genom idrottsföreningarna får de ensamkommande 

möjlighet att ingå i en social gemenskap med andra och tala med svensktalande. Det 

innebär att interaktionen i föreningen skapar möjligheter att utveckla 

språkkunskaperna. Vidare kan känslan av social gemenskap fungera som ett socialt 

stöd och deltagandet kan vara ett sätt att skingra tankarna men även att slippa vara 

ensam. Detta tyder på att den sociala gemenskapen är betydelsefull för deras 

välmående. Gemenskapen innebär även att deltagarna får en känsla av social 

samhörighet som skapar en meningsfull fritid. Idrottsföreningarna skapar möjligheter 

att samarbeta med andra och att bli integrerade i samhället. Idrottsföreningarna har 

även betydelse för de ensamkommandes självutveckling, genom att ingå i ett socialt 

sammanhang får de erfarenheter från andra som har betydelse för dem. 

6.2 En hjälpande hand 
I intervjuerna framgår det att de informella sociala banden som finns i ett 

vänskapsnätverk skapar möjligheter att delta i idrottsföreningarna och att byta 
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förening om de vill. Genom de formella sociala banden som finns i formellt socialt 

nätverk skapas möjligheter att dels etablera sig dels att avancera inom idrotten. 

Formella sociala band kan även skapa möjligheter att bli integrerad i samhället. 

6.2.1 Informella band 

Informanterna berättar att det informella sociala band som finns inom ett socialt 

vänskapsnätverk skapar möjlighet för de ensamkommande att delta i sporten.  

”Ja. Följde honom och sen jag träffade (kompis 1) och (kompis 

2) och (kompis 3) som bor här och dom andra killar, jag och 

(kompis 3) tränar boxning. Vi känner varandra och sen jag har 

umgåtts med dom.”  Najib 

”A men min kompisar som spelar där så jag sa det blir bättre jag 

går där och nu jag spelar med mina vänner, så jag blir glad. A 

det har trivts där och har kul.” Maysam 

”Det var min kompis som har sagt, vi tränar futsal om du vill du 

kan komma och prova med oss. Jag sa okej. // Ja. Han känner mig 

att jag är futsal målvakt.”  Omid 

 

De ensamkommande berättar att de valde just det laget för de hade vänner där sen 

innan. Najib berättar även att han fick vänner genom idrotten som han umgås med på 

fritiden. Detta tyder på att deras informella sociala band, med andra ord, deras vänner 

skapade möjlighet för dem att delta i idrottsföreningen men även att lära känna nya 

vänner som de umgås med på fritiden. Genom att ingå i ett socialt nätverk av vänner 

blir tidigare vänner en resurs som möjliggör för de ensamkommande att gå med i 

idrottsföreningen. Ovanstående citat visar att de ensamkommande utgick från en 

social sammanhållning inom sin vänskapskrets för val av förening att etablera sig i 

(Putnam 2006 s. 18f, 97ff, 304). 

 



 

32 

 

Det informella sociala band som finns i ett socialt vänskapsnätverk möjliggör för de 

ensamkommande att byta förening. Reza berättar hur det kom sig att han bytte 

fotbollslag:  

” Första saker är ju att jag hade många kompisar där, afghaner, 

så jag känner dom. Och jag träffade själva tränaren. Jag testade 

mig i Gulköping för två år sedan, dom sa vi är många och vi har 

inte plats och så så. Så jag sa okej, alltså min fotboll var inte så 

bra då. Så efter två år när vi hade match mot Gulköping så 

Gulköpings tränare, hon tyckte om mig alltså hon sa det till mina 

kompisar – att säg till han kan komma träna med oss. Så nu när 

Vitköping har varvat nya spelare så dom har blivit många där och 

jag tyckte att Gulköping tränare är snäll och kommer få mer 

speltid. Därför tyckte jag att gå dit och träna.” Reza 

Det framgår av citatet att Reza spelade för ett fotbollslag i Vitköping men ville byta 

lag till följd av en kombination av att de värvat flera spelare och att Reza ville ha mer 

speltid, men även att han ville spela i samma lag som sina vänner. Eftersom det inte 

fanns plats i Gulköpings lag gick det inte att byta vid det tillfället. Två år senare såg 

Gulköpings tränare hur han spelade på matchen och ville värva honom till sitt lag. 

Reza vill spela i Gulköping till följd av att det fanns afghaner i laget som han kände, 

de har ett gemensamt etniskt ursprung och en social gemenskap sen tidigare och han 

vill ingå i den sociala gemenskapen även under träningen. Det var hans informella 

sociala band som möjliggjorde att han kunde byta förening. Möjligen kan det utifrån 

tränarens agerande finnas ett krav för att få tillgång till den sociala gemenskapen som 

ett fotbollslag utgör, eftersom det framgår att Reza utvecklat sin fotbollsskicklighet 

och blivit en ”duktig fotbollsspelare” blev han tillfrågad att börja spela i Gulköpings 

fotbollslag (Putnam 2006 s. 18f, 97ff, 304).  

6.2.2 Formella band 

De formella sociala band som finns i ett socialt nätverk kan ta olika former och 

boendet för ensamkommande barn kan vara ett nätverk. Nedan visas hur formella 

kontakter möjliggör för de ensamkommande att etablera sig i föreningar. 
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”Aa så när jag bodde på boendet så pratade jag med personalen 

att jag vill vara med i nån klubb spela fotboll. Jag har sett förut 

på Blåköpingsvallen dom andra som spelade fotboll dom var i nån 

grupp, aa sen jag pratade med personalen att jag vill också va 

med. Så jag spelat i Blåköping också två år. Nu spelar jag i 

Gulköping. Först gick jag till Gulköping, sen vi behövde spelare 

(tränaren) sa att du kan hämta dina kompisar”. Samir. 

”När jag har kommit först i Rödköping, jag bodde innan i 

Rödköping. Och där sa jag att jag vill att gå på träning som man 

fighter såna och sen dom anmälade mig till en boxningklubb och 

sen jag börja. // Ja det personalen och sen jag gick på en annan 

grupp och sen jag bytade jag, min kompis också gick där innan 

och sen jag går med min kompis och sen jag bytade klubb.” 

Hamid 

De ensamkommande berättar att de tog eget initiativ till att engagera sig inom 

idrottsföreningen. De berättar att genom boendet för ensamkommande barn fick de 

hjälp från personalen att komma i kontakt med föreningarna.  Genom Samirs och 

Hamids sociala nätverk som kom genom boendet för ensamkommande barn skapades 

möjligheter att ingå i en annan social gemenskap. Genom formella sociala band, dvs 

personalen fick de möjlighet att etablera sig i föreningarna, vilket innebär att via en 

resurs fick de tillgång till andra möjligheter. Båda berättar att de började i en 

idrottsförening men att de har bytt förening sen dess. Genom att de introducerades till 

de första idrottsföreningarna utökades deras sociala nätverk vilket i sin tur gav dem 

möjlighet att prova olika alternativ. 

 

Formella sociala band som utvecklas inom en idrottsförening kan vara en resurs för 

att avancera inom idrotten.  

”// jag sa vill börja spela i Grönköpings IF så, han sa till mig kom 

vi gör test, du måste träna med oss två veckor så ser hur spelad 

du liksom så här. Så jag spelat typ två veckor så fick godkänt så 
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dom sa a nu är jag godkänd så jag spela två veckor till, sen han 

sa du behöver inte spela här, du måste spela A-laget. // 

(fotbollstränaren i ungdomslaget) som känner (tränaren i A-

laget), han har sagt han är bra, han kan spela i A-laget. Aa så för 

första gången jag tränar med dom, dom sa välkomna till 

Grönköping A-laget.” Javid 

Javid berättar att han först började spela fotboll i ett ungdomslag men var så pass bra 

så tränaren ordnade så han fick börja spela i A-laget. Citatet ovan visar att Javid fick 

ett erkännande först från tränaren i ungdomslaget, som såg hans sportsliga kompetens 

inom fotbollen och sedan av A-lagets tränare. Detta leder till att han blir integrerad i 

fotbollslaget. I själva verket var det de formella sociala band som Javid etablerade 

med tränaren i det formella sociala nätverk som Javid ingår i som gjorde att han kunde 

avancera till A-laget på så kort tid. Tränaren i ungdomslaget blir en resurs som 

möjliggör att Javid kan avancera inom idrotten (Putnam 2006 s. 18f, 97ff, 304). 

 

Formella sociala band som utvecklas inom en idrottsförening kan även vara en resurs 

för att möjliggör för de ensamkommande att integreras in i samhället. 

”Ja, han hjälpte mycket // Ja han erbjudat jobb till mig// Inte som 

jobbar i fabrik nånstans. Nån som vill flyttar från hemmet till 

andra huset, jag hjälper dom. Sen han ringer om- vill du jobba 

idag? Du får pengar- jag javisst. // Och han vill inte pengar för 

(träning) jag betalar inte till han.” Farid 

Farid berättar att hans coach har hjälpt honom mycket, dels genom att han inte 

behöver betala någon träningsavgift dels genom att erbjuda möjligheter att utföra 

tjänster. Ovanstående citat visar att Farid har erhållit resurser genom sin relation till 

sin coach. En aspekt är att Farid ges möjligheten att ta del av en social gemenskap på 

så sätt att han kan fortsätta träna till följd av att han inte behöver betala någon 

träningsavgift. En annan aspekt är att han ges möjlighet att utföra tjänster mot en 

ersättning och på så sätt får tillgång till resurser i form av pengar som han inte hade 

haft annars. Detta visar att de formella sociala band som utvecklas inom en 
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idrottsförening skapar möjligheter att bli integrerad i samhället (Putnam 2006 s. 18f, 

97ff, 304).  

 

Informanterna berättar att de får tillgång till resurser genom nya vänner. 

”Jag har en kompis, kan säga, vi spelar tillsammans, han kommer 

från, tror från Bosnien eller Kosovo nånstans, så han är jättesnäll 

och så när jag behöver skjuts jag ringer honom om han har tid så 

skjutsar han mig till exempel till Intersport eller nånstans. Så han 

är jättesnäll faktiskt”. Samir 

Samir berättar att han fått en kompis på fotbollen som han kan vända sig till om han 

behöver hjälp. Utifrån citatet framgår att Samir genom sin kompis har tillgång till 

resurser som han under vissa omständigheter kan dra fördel av. På detta vis möjliggör 

deltagande i idrottsföreningen att Samir ingår i en social gemenskap även utanför 

träningen genom att han och vännen åker och handla tillsammans (Putnam 2006 s. 

18f, 97ff, 304). 

Sammanfattningsvis visar ovanstående citat att informella sociala band skapar 

möjligheter för de ensamkommande att delta i idrottsföreningarna och genom 

föreningarna lär de känna nya vänner som de umgås med på fritiden. De informella 

sociala banden skapar även möjlighet att byta förening. Detta visar på att tidigare 

vänner i ett vänskapsnätverk blir en resurs för de ensamkommande. Formella sociala 

band som utvecklas i ett formellt socialt nätverk skapar möjligheter för de 

ensamkommande att etablera sig i föreningarna, för att avancera inom idrotten, men 

de skapar även möjligheter att bli integrerad i samhället. 

6.3 Interaktionen inom idrottsföreningarna 
Nedan visas hur de ensamkommande interagerar med de andra träningsdeltagarna. 

Det visar sig att de enbart interagerar med de andra deltagarna på träningen att det är 

svårt och upp till dem själva att ta första kontakten och att språkkunskaperna är 

centrala för deras interaktioner och delaktighet. 
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De ensamkommande berättar hur och när de interagerar med de andra 

idrottsdeltagarna: 

”Med sporten, när jag tränar, bara med sporten. Och vi har inte 

kontakt i kanske nått fest eller nej, bara tränar”. Omid 

”Men vi pratade inte om mycket andra grejer faktiskt för att när 

vi tränade efter träningen alla gick hem och alla matcher alla gick 

hem. Vi hinner inte mycket att prata med dom faktiskt”. Najib 

De ensamkommande berättar att den enbart umgås med de andra deltagarna på 

träningen och att de enbart pratar om det som rör träningen. Ovanstående citat visar 

att de i huvudsak interagerar med svenska spelare under träningen men inte på 

fritiden. 

 

Informanterna berättar att det är centralt att de vågar ta kontakt såväl som att prata 

svenska. 

”Det beror på personen om du vill, jag kan säga båda är svårt 

och lätt. Om du vill ha svenska vän så du måste ha kontakt med 

många, prata, våga prata, och hälsa på. Så det lätt att, du vågar 

inte, du vill inte ha så självklart svenskar vill inte ha dig som en 

vän eller kompis. // A dom afghanpojkarna men inte svenskarna.” 

Maysam 

Maysam berättar att han bara umgås med spelare från Afghanistan på fritiden. Vidare 

förklarar han att det är svårt att skaffa svenska vänner, enligt honom är det upp till en 

själv att ta kontakt om man vill skaffa svenska kompisar och att man måste våga prata 

svenska. Citatet tyder på att relationerna är villkorad på så sätt att det är upp till de 

ensamkommande att ta första kontakten och visa att de vill bli vän med svenskar. På 

detta sätt är de ensamkommande utlämnade till sig själva att hantera situationen. 

 

Samir berättar att det finns en distans som gör det svårt att interagera med andra. 
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”Så om man vet personen du vill få kontakt med, han eller hon vet 

ingenting vem man är, hur man är så det är svårt och dom är 

rädda också att få kontakt med några som man känner inte. // 

Alltså det händer mycket idag i Sverige också och jag tror det är 

ofta dom som kommer från andra länder // alltså dom tror att 

svenska samhället funkar som deras samhälle när dom var i 

hemlandet, så dom gör nått dumt saker också svenskar blir lite 

(ohörbart), tror jag.” Samir 

Samir berättar att det är svårt att få kontakt med andra om de inte vet vem man är. 

Detta innebär att hans sociala nätverk har betydelse för hans möjligheter att skaffa 

nya kontakter. Enligt honom är svenskar rädda för att ta kontakt med en person de 

inte känner. Detta innebär att det finns föreställningar om människor från andra länder 

och att de föreställningarna har betydelse för interaktionen på så sätt att det skapas en 

distans som leder till att det är svårt att interagera.  

6.3.1 Språkliga barriärer 

Informanterna berättar att språket har betydelse för om de blir integrerade, 

exkluderade eller exkluderar sig själva inom fotbollslaget. 

”Alltså jag, dom första dagarna så jag kunde inte spela så bra 

fotboll så när jag gick i Blåköping det var en annan afghan också 

som spelade i lag. Så dom andra var med sig själva, dom passade 

till varandra (och) så vi två (var själva) passade så. Så där jag 

kände mig lite utanför ja. // Det kändes inte bra, ensamt kanske. 

// Alltså vi gjorde ingenting, vi passade bara till varandra så tills 

vi lärde lite svenska. Vi var inte med dom andra för att vi kunde 

inte prata svenska så det var därför. Det var inte deras fel också 

att dom ville inte vi (skulle) vara med. Så det, vi själva ville inte 

vara med för att vi kunde inte prata svenska.” Samir 

Samir berätta att fotbollslaget delade upp sig efter etniskt ursprung och att han och en 

afghan till tränade för sig själva medan svenskarna tränade för sig, vilket ledde till att 

han kände sig utanför. Vidare förklarar han att det uppdelningen kunde bero på att de 

inte kunde prata svenska. Att språkkunskaperna är viktig för social gemenskap blir 
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tydligt utifrån ovanstående citat.  De visar att trots att de ingår en gemensam grupp 

sker en skiktning inom laget där svenska språket är en skiktningsmekanism. Till följd 

av att Samir och den andra afghanen inte kunde prata svenska kände de sig å ena sidan 

exkluderade av laget, å andra sidan exkluderade de sig själva från laget genom att 

träna för sig själva. En förklaring kan vara att det krävs en viss socialisering för att 

bli innesluten.  

 

Att inte kunna eller våga prata svenska är en barriär som försvårar möjligheten att 

etablera relationer med svenskar. 

”Jag har inte många kompisar här i Sverige, svensk kompisar. // 

Först det är språket, vi kan inte prata (med varandra). Det är 

därför. När vi träffas vi bara hälsar och, hej, hur mår du? Hej 

och det är därför vi kan inte (bli vänner).” Farid 

Farid berättar att han inte har så många svenska vänner, vidare förklarar han att det är 

språket som har betydelse för möjligheten att skaffa svenska vänner. Han berättar 

även att han känner sig orolig över att säga fel när han pratar svenska: ”Men jag skulle 

försöka med att prata med dom men jag känner mig lite dålig när jag gå närmare 

dom och vi skojar lite, jag tror jag pratar fel och så”. Farids citat visar på en osäkerhet 

för att säga fel och göra bort sig. Att språkkunskaperna är viktiga för att etablera 

relationer blir tydligt, att inte kunna språket är en barriär som försvårar de 

ensamkommande möjlighet att etablera relationer. 

 

En oro över att bli ignorerad är en barriär som försvårar interaktionen. 

”Det är svårt att man vågar prata. Det är också att det är 

jättesvårt att man våga säga. Man tänker själv att jag pratar men 

han pratar inte med mig. Det är jobbigt att man vågar.” Hamid 

Hamid uttrycker en oro över att bli ignorerad, att personen i fråga inte pratar tillbaka 

med honom och att det hämmar honom att interagera med svenskar. Detta tyder på en 

försvarsåtgärd, hans citat visar en osäkerhet kring hur han ska förmedla intrycket han 
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vill ge och därav begränsas han i att våga ta kontakt med svenskar (Goffman 1998, s. 

9,13ff, 21,23,30, 210f, 190f). Att inte våga ta kontakt på grund av en oro över att bli 

ignorerad är en barriär som försvårar interaktionen med andra. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att det finns vissa begränsningar som försvårar 

interaktionen med andra deltagare. För det första att de ensamkommande enbart 

umgås med de andra deltagarna under träningen. För det andra att de 

ensamkommande upplever det som svårt att få kontakt med svenskar och att det är 

upp till dem själva att ta första kontakten. För det tredje att det finns en distans mellan 

svenskar och invandrare. Språkkunskaperna är ytterligare en faktor som påverkar de 

ensamkommandes möjlighet att interagera med andra men det påverkar även deras 

möjlighet att bli inkluderad i laget. Att inte kunna eller våga tala svenska begränsar 

de ensamkommandes möjlighet att ingå i en social gemenskap.  

7 Slutsatser 

För att koppla till studiens syfte som är att förstå hur de ensamkommande unga vuxnas 

deltagande i idrottsföreningar kan fungera som ett medel för social integration och 

besvara frågeställningarna som är: hur de etablerar relationer, vilken betydelse 

idrotten har för dem och om deltagandet kan leda till social gemenskap kommer de 

viktigaste resultaten att presenteras nedan. 

 

Träningens betydelse 

Studien visar att idrottsdeltagande har betydelse för de ensamkommande på olika sätt. 

Det framgår att de tränar för att hålla sig friska och må bra, vilket i sin tur leder till 

att de lättare klarar av studierna. Idrottsföreningar utgör en formell organisation och 

genom att vara aktiva i en idrottsförening har de möjlighet att ingå i en social 

gemenskap (Putnam 2006 s. 97). Genom att vara sociala med andra undviker de 

negativa tankar, oro, stress och känslor av ensamhet, med andra ord kan deltagandet 

i idrottsföreningar vara ett sätt att skingra tankarna. Detta tyder på att den sociala 

gemenskapen är betydelsefull för deras välmående.  En förklaring kan vara att genom 
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idrottsföreningarna få de tillgång till ett formellt socialt nätverk som kan generera 

stöd, det kan även vara så att deras informella sociala nätverk som består av deras 

vänner generera stöd, eftersom det framgår att de även tränar med vänner sen innan 

(Putnam 2006 s. 18f,304). Detta styrks i Walseth (2006) studie som visar att idrott 

kan ge en känsla av delaktighet där deltagarna kan få socialt stöd (Walseth 2006 s 

455,460f). Den sociala gemenskapen innebär även att deltagarna får en känsla av 

social samhörighet som skapar en meningsfull fritid. Genom formella organisationer, 

dvs idrottsföreningar har de möjlighet att umgås med sina vänner men även att 

etablera relationer till nya människor. Detta innebär att genom att ingå i en social 

gemenskap skapas möjlighet att dra lärdom och få erfarenheter av andra vilket har 

betydelse för deras självutveckling. 

Genom idrottsdeltagande utökas de ensamkommandes svenskkunskaper och deras 

förståelse för det svenska samhället. Genom att de är med i en förening ingår de i en 

social gemenskap som skapar möjlighet för dem att interagera med svensktalande. 

Genom de formella organisationerna utökas deras sociala nätverk till att innefatta 

andra idrottsdeltagare. Det är genom interaktion med dem såväl som med sina vänner 

i informella sociala nätverk som de ensamkommandes får möjlighet att förbättra sina 

språkkunskaper och förståelse för den svenska kulturen. Vilket tyder på en 

socialisationsprocess. Under uppväxten och genom hela livet pågår en 

socialisationsprocess där individen lär sig den rådande kulturen, språket och normen 

(Berger & Luckmann 1967 s.150–162). De ensamkommande har under sin uppväxt 

lärt sig afghanska normer och kultur. Efter flytten till Sverige kommer de i kontakt 

med det svenska språket och dess normer och kultur. Detta kan innebära att de 

ensamkommande måste lär sig nya beteenden och svenska språket för att kunna 

fungera i sociala sammanhang (Berger & Luckmann 1967 s.150–162). Att de 

genomgår en socialisationsprocess där de lär sig svenska språket och får en ökad 

förståelse för den svenska samhället visar på en vilja att bli integrerad.  Det är genom 

samspel med andra människor som de ensamkommande tar del av språket och den 

svenska kulturen vilket underlättar deras möjlighet att fungera i sociala sammanhang 

(Berger & Luckmann 1967 s.150–162, Putnam 2006 s. 18f, 97ff, 304). Detta tyder på 

att de sociala relationerna är centrala för de ensamkommandes integration. Lagergren 

& Fundberg (2009) talar om att integration handlar om att bli någon tillsammans med 
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andra och därav kan idrottsföreningen ha betydelse för de ensamkommandes 

integration. Maysam beskriver att han pratar med sina afghanska vänner om kulturella 

skillnader vilket kan jämföras med Spaaijs (2012) studie som visar att det är centralt 

att skapa band med människor med samma etniska bakgrund eftersom de kan lära sig 

från andra ”som mig”, vilket i sin tur leder till att de kan vara mer delaktiga i samhället 

(Spaaij 2012 s.1526,1535). Att idrottsföreningar är en arena för att skaffa nya vänner 

och ta det av samhällskulturen och språket visar även Tirone et al (2010) och 

Fundbergs (2004) studie (Fundberg 2004, s. 2ff, Tirone et al, 2010 s.404f, 414, 418). 

Sammantaget innebär detta att interaktionen i föreningen skapar möjligheter att 

utveckla språkkunskaperna och få en bättre förståelse för det svenska samhället, vilket 

i sin tur skapar möjligheter att bli integrerad i samhället. 

 

En hjälpande hand, formella och informella sociala band 

Informella och formella sociala band skapar möjligheter för de ensamkommande på 

olika sätt. Genom de ensamkommandes informella sociala nätverk som är ett nätverk 

bestående av vänner, skapas möjlighet att delta i idrottsföreningarna (Putnam 2006 

s.97f). I de ensamkommandes sociala nätverk utvecklas sammanbindande sociala 

band mellan vännerna.  Ett nätverk som är sammanbindande består av starka band 

som stärker sammanhållningen inom gruppen. Det nätverket kan generera stöd och 

resurser till dess medlemmar (Putnam 2006 s. 22f). Studien visar att de informella 

sociala banden som finns i de ensamkommandes vänskapsnätverk har en 

sammanbindande funktion och gör att sammanhållningen i gruppen stärks, vidare kan 

det ha betydelse för val av förening att etablera sig i. Det kan vara förklaringen till att 

några av de ensamkommande valde att spela i samma lag som sina vänner (Putnam 

2006 s.22f). Spaaij (2012) skriver i sin studie att det är centralt att skapa 

sammanbindande socialt kapital med människor med likande kulturell bakgrund som 

sig själv eftersom det ger tillgång till resurser i det etniska nätverket (Spaaij 2012 

s.1526,1535). Genom att de ensamkommande fick möjlighet att etablera sig i 

föreningarna genom sina informella sociala band tyder det på att tidigare vänner i ett 

vänskapsnätverk blir en resurs för de ensamkommande. Studien visar även att dessa 

informella sociala banden skapar möjlighet att byta förening (Putnam 2006 s.22f, 
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97f). Boendet för ensamkommande barn utgör en formell organisation genom vilket 

de ensamkommande utvecklar formella sociala band till personalen. Även dessa 

formella sociala band skapar möjligheter för de ensamkommande att delta i 

idrottsföreningarna och på så sätt få möjlighet att ingå i en social gemenskap. Det 

formella sociala nätverk som de ensamkommande delar med personalen har en 

överbryggande funktion. Överbryggande socialt kapital består av svaga band som 

kan sträcka sig över sociala skiljelinjer (Putnam 2006 s.22f).  Genom det formella 

sociala nätverk som de ensamkommande delar med personalen får de tillgång till 

resurser i form av hjälp att komma i kontakt med föreningarna. På detta vis blir 

personalen i det formella sociala nätverket en resurs som skapar möjlighet för de 

ensamkommande att delta i idrottsföreningarna. Detta visar att de har erhållit 

överbryggande sociala band till personalen. Faktum är att det är Samir och Hamids 

överbryggande sociala band som gjorde det möjligt för dem att ingå i en social 

gemenskap genom idrottsföreningen (Putnam 2006 s.18f, 22f, 97, 304). Ovanstående 

tyder på att de ensamkommandes sociala nätverk har betydelse för deras möjlighet 

att ingå i ett socialt sammanhang. 

Genom formella sociala nätverk kan de ensamkommande även erhålla resurser som 

möjliggör att de kan avancera inom idrotten. Studien visade att Javid kunde avancera 

inom fotbollen på kort tid. En förklaring till det är att han ingick i ett formellt socialt 

nätverk som genererade ett överbryggande socialt kapital, han fick tillgång till 

resurser från fotbollstränaren i ungdomslaget som möjliggjorde att han började spela 

för A-laget istället. Eftersom ungdomslagets tränare och A-lagets tränare ingick i 

samma formella organisation men på olika nivåer, delade de ett formellt socialt 

nätverk, som gjorde att ungdomslagets tränare kunde hjälpa Javid att komma till A-

laget (Putnam 2006 s.18f, 22f, 97, 304). Detta visar att det överbryggande sociala 

kapitalet är centralt för de ensamkommandes möjligheter att avancera inom idrotten. 

Tidigare forskning visar att viljan att bli någon, t.ex. viljan att bli en duktig 

fotbollsspelare i Javids fall, innebär att de vill bli integrerade inom en viss grupp men 

även i samhället (Lagergren & Fundberg 2009 s. 46f). Med andra ord kan det 

överbryggande sociala kapitalet skapa möjligheter för de ensamkommande att bli 

integrerade såväl i föreningar som i svenska samhället. 
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Interaktion inom föreningarna 

Det finns vissa begränsningar som försvårar interaktionen mellan de 

ensamkommande och de andra deltagarna. För det första visar studien att de 

ensamkommande interagerar med de andra deltagarna men studien visar att de enbart 

umgås vid träning och pratar om sådant som är träningsrelaterat. En förklaring kan 

vara att de formella sociala band de skapar med de andra träningsdeltagarna är svaga 

och därför inte sträcker sig utanför träningen (Putnam 2006 s. 22f, 97). Trots detta 

visar studien att under rätt omständigheter utvecklas överbryggande socialt kapital. 

Samir fick tillgång till resurser i form av skjuts från en idrottsdeltagare han lärt känna 

på träningen. Vidare berättar Farid att hans coach möjliggör för honom att träna gratis 

men även att utföra tjänster mot en ersättning. Detta är exempel på hur de 

ensamkommande ingår i ett formellt socialt nätverk med de andra deltagarna och att 

de utvecklar formella sociala band som leder till ett överbryggande socialt kapital, på 

så sätt får tillgång till resurser de annars inte skulle haft tillgång till (Putnam 2006 

s.18f, 22f, 97, 304).  

För det andra visar studien att de ensamkommande upplever det som svårt att få 

kontakt med svenskar och att det är upp till dem själva att ta initiativ till en första 

kontakten. Detta innebär att hur de ensamkommande framställer sig själva har 

betydelse för om det ska bli en lyckad interaktion, d.v.s. de måste våga prata svenska 

med personer av annan etnicitet än de själva för att kunna ta en första kontakt. Att 

avstå från att ta kontakt med svenskar av anledningen att man är obekväm med att 

tala svenska språket kan tyda på en försvarsåtgärd (Goffman 1998, s. 9,13ff, 21ff, 30, 

190f, 210f). Vidare visar studien att det är lättare att ta kontakt om man delar socialt 

nätverk. Samir berättar att det är svårt att få kontakt med svenskar om de inte vet vem 

han är och hur han är eftersom han upplever att svenskar är rädda för att ta kontakt 

med personer de inte känner. Enligt honom händer det mycket i Sverige och han tror 

att det är andra invandrare som utför kriminella handlingar, vilket leder till att 

svenskar har en distans till invandrare. Detta tyder på att det finns föreställningar om 

personer från andra länder och de har betydelse för interaktionen. Detta innebär att 

individens sociala nätverk har betydelse för deras möjlighet att etablera nya 

kontakter. I ett socialt nätverk skapas normer om pålitlighet och förtroende (Putnam 

2006 s. 18ff, 304) vilket kan vara förklaringen till att det är centralt att ha en 
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gemensam bekant. Genom att du och den nya bekantskapen har en gemensam vän 

skulle det kunna innebära att det skapas ett förtroende mellan dig och den nya 

bekantskapen som underlättar för er att etablera en kontakt. Att det finns en distans 

mellan de ensamkommande och svenskar är en faktor som försvårar interaktionen 

mellan dem. Vidare, att personen de ensamkommande möter inte vet vem eller hur de 

är kan innebära att de vill påverka interaktionen och själva ge intryck som något annat 

än dem (kriminella). Detta är en form av intrycksstyrning (Goffman 1998, s. 9,13ff, 

23, 210f). 

För det tredje visar studien att språkkunskaperna är den mest avgörande faktorn för 

de ensamkommandes möjlighet att interagera med de andra idrottsdeltagarna. 

Språkkunskaperna har dels betydelse för deras möjlighet att bli inkluderad i laget, 

dels är det den mest avgörande faktorn för de ensamkommandes etablering av 

relationer i idrottsföreningarna. Att inte kunna eller våga prata svenska begränsar de 

ensamkommandes möjlighet att ingå i en social gemenskap och kan ha betydelse för 

om de ensamkommande blir inkluderade, exkluderade eller exkludera sig själva från 

den gemensamma gruppen som en idrottsförening utgör. Självexkludering till följd 

av att inte vilja eller våga prata svenska kan ses som en försvarsåtgärd för att undvika 

skam i sitt framträdande (Goffman 1998, s. 9,13ff, 21ff, 30, 190f, 210f). Detta tyder 

på att det finns vissa krav för att bli innesluten i idrottsföreningarna. Utifrån 

socialisationsprocesser kan vi förstå att det krävs att de ensamkommande lär sig 

svenska språket för att bli inkluderade och kunna fungera i det sociala sammanhanget 

som idrottsföreningarna utgör (Berger & Luckmann 1967 s.150–162, Putnam 2006 s. 

18–19, 97, 304). Att språkkunskaperna är en avgörande faktor för etablering, visar 

även Tirone et al (2010) studie.  

8. Diskussion  

Studiens syfte var att utifrån ensamkommande unga vuxnas berättelser förstå hur 

deltagande i idrottsföreningar kan fungera som ett medel för social integration. Nedan 

kommer en diskussion om resultatet i ett vidare sammanhang: 

Denna studien handlade om ensamkommande unga vuxna och resultatet visar att 

idrottsföreningarna är betydelsefulla för de ensamkommandes sociala integration. 
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Studien skulle kunna bidra med en förståelse för idrottens betydelse för social 

integration som idrottsföreningar, men även andra föreningar kan ta del av. Social 

integration innebär i denna studien att ingå i ett socialt nätverk som generera en social 

gemenskap och därför kan studiens resultat möjligtvis vara till hjälp för både 

idrottsföreningar och andra föreningar. Runt om i Sverige finns det mötesplatser för 

människor som drivs genom kommunen och dessa mötesplatser skulle till exempel 

kunna bjuda in olika föreningar där människor får prova på olika aktiviteter. Om det 

leder till att någon går med i en förening skulle det gynna både föreningen och 

individen. Det gynnar föreningen genom att de får fler medlemmar och det gynnar 

individen genom att hen ingår i en social gemenskap. I själva verket har social 

samhörighet betydelse för människors hälsa och lycka, ju mer integrerade människor 

är i sitt närsamhälle ju bättre mår de både fysiskt och psykiskt (Putnam 2006 s 344f). 

De fysiska hälsofördelarna hänger ihop med att kroppen håller sig frisk och mår bra 

av träning medan de psykiska hälofördelarna har med vårt sociala nätverk att göra 

(Putnam 2006 s 344f). Genom att få möjlighet att prova på olika aktiviteter skapas 

möjlighet för individerna att ingå i en social gemenskap i föreningen. Det innebär att 

de ingår i ett socialt nätverk som de kan få hjälp från vid behov vilket kan lindra 

eventuella psykiska påfrestningarna (Putnam 2006 s 344f). Studien visar även att de 

ensamkommande genom interaktioner med de andra träningsdeltagarna genomgår en 

socialisationsprocess där de lär sig det svenska språket och får ökad förståelse för hur 

det svenska samhället fungerar.  Min tolkning är att detta även skulle kunna gälla för 

andra föreningar. Om mötesplatser bjuder in olika föreningar där människorna får 

prova på olika aktiviteter skapar det möjligheter för dem att utveckla sina 

språkkunskaper och deras förståelse för det svenska samhället.  

Studien är avgränsad till män eftersom ensamkommande pojkar från Afghanistan var 

den största gruppen som kom till Sverige 2015. Det som hade kunnat göras 

annorlunda i studien kunde varit att dels inkludera ensamkommande unga kvinnor, 

dels bredda urvalet till fler ursprungsländer. Detta skulle möjligtvis ha betydelse för 

studiens resultat med tanke på att män och kvinnor har olika förutsättningar och att 

deltagarna skulle haft olika bakgrund. 
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8.1 Vidare studier 
Under studiens gång väcktes nya tankar och idéer. Ett förslag till vidare studie är att 

undersöka ensamkommande unga kvinnors erfarenheter av deltagande i 

idrottsföreningar. Ensamkommande unga kvinnor har andra förutsättningar och 

därför kanske inte studien gäller för dem, av den anledningen vore det intressant att 

studera deras erfarenheter av idrottsdeltagande, vilken betydelse idrotten har för dem, 

hur de interagerar med andra deltagare och hur de etablerar relationer. Ytterligare ett 

förslag till vidare studier är att undersöka andra typer av föreningar. En av 

informanterna berättade att han var med i en teatergrupp och det visade sig att hans 

sociala kapital har växt genom att han utvecklat starka band till vissa personer inom 

det formella sociala nätverket. Utifrån hans beskrivning väcks tankar om att i en 

vidare studie vore det intressant att undersöka andra föreningars betydelse för social 

integration, t. ex teaterföreningar. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund 

- Kan du berätta om dig själv? (ålder, hemland, sysselsättning) 

- Hur många år har du bott i Sverige? I Ljungby? 

- Hur bor du? (Själv eller med andra?) 

 

Socialt liv/ gemenskap 

- Vad gör du på fritiden? 

- Vilka umgås du med? (Vad gör ni då?  Hur ofta umgås ni? Annat ursprung 

än dig själv?) 

- Hur lärde ni känna varandra? 

 

- Vad är viktigt för dig för att må bra? 

- Vilka pratar du med när du mår dåligt? 

- Vilka pratar du med när du behöver hjälp? 

- Kan du berätta om din familj? 

- Hur ser din kontakt med din familj ut? 

- Hur bodde du innan du fyllde 18 år? 

- Kan du berätta om din relation till din förra gode man, stödfamilj, personal? 

- Hur ser er kontakt ut idag? 

 

Integration 

- Vad tycker du är viktigt för att komma in i svenska samhället? 

- Vad tror du skulle göra det lättare för att komma in i samhället? 

- Hur upplever du att du bemöts av svenskar? 

- Hur skulle du vilja bli bemött? 

- Vilka är svårigheterna med att få kontakt med svenskar?  

- Hur tänker du kring att umgås med svenskar? (viktigt?) 
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Föreningsdeltagande 

- Kan du berätta om din träning? (lagsport? eller individuell sport? Hur ofta?) 

- Vilka fördelar finns det med din träning? (kul, träffa vänner, tänka på annat, 

bra för kroppen) 

- Vilken bakgrund har de andra som du tränar med? 

- Hur beskriver du din relation till din tränare/coach? 

- Hur beskriver du din relation till dem som du tränar med? 

- Vilka vänner har du fått genom träningen? (umgås ni på fritiden? Hur håller 

i kontakten?) 

- Hur har idrottsdeltagande ökat din förståelse för hur svenska samhället 

fungerar? 

- Hur har idrottsdeltagande hjälpt dig att förbättra dina språkkunskaper? (hur 

ofta pratar du svenska?) 

- Hur har du blivit hjälpt eller fått stöd från någon du lärt känna på träningen? 

- Vad har du för erfarenhet av att känna dig utanför på träningen? 

- Isf av vem? Hur kändes det? Hur reagerade du? vad gjorde du? Vad 

hände sen?  

- Vilken erfarenhet har du av annan träning innan du började här? (riktad mot 

- nyanlända, ensamkommande) 

- hur skulle du jämföra den träningen med den du gör idag? (bra/dåligt) 

 

Avslut 

- Det var allt jag hade att fråga, är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Jag läser programmet för integration och mångfaldsstudie på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Jag ska börja skriva min kandidatuppsats och den handlar om 

föreningsdeltagande och integration. Jag vill börja med att berätta att denna studien 

görs i studiesyfte och all information som samlas in kommer att användas i studien 

och inget annat. Intervjuerna är helt frivilliga och du får närsomhelst avbryta den om 

du vill. Du kommer att vara helt anonym så ingen kommer veta vem du är eller vad 

just du svarat. Som hjälp för att komma ihåg måste jag spela in intervjun. Går du med 

på att bli intervjuad? Får jag spela in intervjun? 

 


