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Abstract 

Studien omfattar fotbollens möjligheter att tjäna samhället som integrationsarena. Det 

övergripande syftet med studien handlar om att kartlägga hur individer med utländsk bakgrund 

uppfattar och upplever vardagen inom den svenska fotbollsrörelsen ur integrationssynpunkt. Med 

utgångspunkt i livsberättelser från de som har erfarenhet av saken redogör studien 

integrationsläget i det som benämns för att vara landets nationalsport. Ett brett tvärsnitt av herr- 

och damfotbollsspelare från landets högsta ligor till amatörligorna tas i beaktande. Blod, svett och 

tårar genomsyrar de livsberättelser som ligger till grund för klargörandet av situationen inom 

fotbollsrörelsen. Den framtagna empirin sätts i relation till tidigare genomförd forskning samt till 

livsberättelse som teoretisk utgångspunkt, för att klargöra fotbollens funktion i samhällets 

integrationsprocess. Resultatet redovisar att informanterna har ett förtroende för fotbollens 

möjligheter att förena människor av olika kulturer och bakgrunder, men deras erfarenheter vittnar 

om att den ofta glorifierade fotbollen har en baksida där spår av rasism och diskriminering 

utlämnas.  

 

Nyckelord: fotboll, integration, livsberättelse. 
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Förord 

Denna studie är genomförd inom ramarna för ett examensarbete, skrivet vid Linnéuniversitetet, 

Växjö.  

 

Framställandet av studien har varit beroende av samtliga informanter som frivilligt ställt upp på 

att dela med sig av sina erfarenheter och känslosamma minnen från fotbollsrörelsen. Det är något 

vi värderar högt och är ytterst tacksamma över. Vidare har utformandet av studien varit beroende 

av de åsikter, kunskap och den vägledning som Tobias Stark har bidragit med, vi uppskattar det 

och tackar för den tid du erlagt.  

     

    Växjö, den 13 maj 2016 
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1. Inledning 

Idrottsrörelsen är med sina cirka tre miljoner medlemmar den största folkrörelsen i Sverige. 

Riksidrottsförbundets värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill (2009) är följande “Alla som vill, 

oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och 

psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”. Vidare trycker 

Riksidrottsförbundet på, i Idrotten vill (2009), att idrottsrörelsen erbjuder glädje och gemenskap, 

där relationer skapas mellan människor från olika kulturer samt etniska bakgrunder.  

 

I dagens samhälle är frasen “idrott är ett verktyg för integration” något som ofta benämns och 

används av gemene man, men också av idrottsstjärnor som Pernilla Wiberg och Daniel Nannskog 

(se bilaga 1). Båda hävdar att idrotten är ett optimalt och superbra verktyg för integration utifrån 

deras egna erfarenheter, men hur och på vilket sätt förklaras inte och är inte av enklaste ting att 

göra heller (Hallandsposten, 2015) (Kvarnström, 2015).  

 

Vidare menar Riksidrottsförbundet (2009) att det är viktigt med inflytande från andra kulturer, då 

det har en positiv inverkan på utvecklingen inom den svenska idrottsrörelsen. Eftersom stora och 

växande delar av befolkningen har utländsk bakgrund enligt Migrationsinfo (2015), ser 

Riksidrottsförbundet möjligheter i idrotten eftersom den talar ett universellt språk. Detta skapar 

möjligheter för att använda idrotten som integrationsverktyg där alla kan kommunicera oavsett 

bakgrund, exempelvis innan invandrare har lärt sig språket.  

 

1.1.  Syfte    

Studiens syfte är att kartlägga och analysera hur individer med invandrarbakgrund upplever sin 

situation inom fotbollen med avseende på integration. 

 

Frågeställningar:  

● Vilka upplevelser har informanterna av fotbollen som integrationsarena? 

 

● Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan informanternas livsberättelser med 

avseende på kön, ålder, bakgrund och bostadsort? 
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● Hur ser informanterna på fotbollens möjligheter att tjäna som arena för integration? 

 

1.2.  Avgränsningar 

Avsikten med studien är inte att gräva efter fall av diskriminering eller situationer där 

integrationen inte varit framgångsrik, utan att istället analysera hur det breda tvärsnittet av de 

intervjuade faktiskt upplevt integrationen. Forskarna genomför studien öppensinnat där varje 

intervjuperson ges möjligheten att tala om fotboll och integration efter fria ramar och utifrån egna 

erfarenheter. Detta med syfte att kunna ge en klar bild av hur landets idrottsmän och -kvinnor 

upplever fotboll och integration där frågor som är vinklade för specifika svar undviks.  

 

Vad som är av hög relevans för att uppfylla studiens syfte är att forskarna själva har en utländsk 

bakgrund, vilket efterfrågas hos våra intervjupersoner. Forskarnas föräldrar är födda i utlandet 

samt en av forskarna, vilket ger studien djup, eftersom forskarna kan sätta sig in i 

intervjupersonernas livsberättelse och förstå deras upplevelser. Eftersom forskarna i studien är av 

utländsk bakgrund är objektivitet kring tankar och resultat en viktig faktor, där avsikten är att 

tillämpa forskaretiken som Gustafsson, Hermerén och Pettersson (2011) redogör för. De menar på 

att forskarna alltid ska uppträda likadant oavsett egna åsikter och värderingar gällande det faktiska 

ämnet. 

 

Anmärkningsvärt är att forskarna själva har tagit del av den svenska fotbollsrörelsen vilket är 

något som stärker studiens kunnande och trovärdighet inom ämnet. Båda har spelat fotboll från 

pojklag upp till seniorlag i Division 1 respektive Division 3 i Sverige samt representerat 

distriktslag vilket medför erfarenheter om uttagningar. I dagsläget är forskarna involverade inom 

fotbollen som tränare för ett herrlag i Division 4 respektive spelare i Division 3.  

 

1.3.  Bakgrund  

Migrationsverket (2016) menar att mellan mitten på 1800-talet och 1930-talet, utvandrade nästan 

1,3 miljoner svenskar på grund av orsaker som exempelvis fattigdom, religiös förföljelse och 

politisk ofrihet. Utvandringen minskade på grund av första världskriget och sedan 1930-talet har 

Sverige i stort sett nästan alltid haft större invandring än utvandring. Migrationsverket (2016) 

hävdar att utvandrarlandet Sverige blev ett invandrarland först under andra världskriget då många 
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flydde sina hemländer, majoriteten från Tyskland, Baltikum och de nordiska grannländerna. 

Därefter har i stort sett varje årtionde haft majoriteten av sina invandrare från specifika länder 

eller områden, exempelvis under 1990-talet invandrade nästan 100 000 f.d. jugoslaver till 

Sverige.  

 

Migrationsinfo (2015) redovisade att under år 2014 var 1,6 miljoner av den svenska befolkningen 

utlandsfödda samt att invandringen de senaste åren har ökat markant och antalet är tydligt 

stigande. Därtill är Sverige, Europeiska Unionens (EU), mest positivt ställda land till invandring 

när det gäller invandring från länder, både inifrån och utifrån EU hävdar Dagens nyheter (2015). 

Exempelvis femdubblades nästan siffran av ensamkommande barn och ungdomar till Sverige från 

7049 under år 2014 till 35 369 under år 2015 hävdar Migrationsverket (2015).  

 

I takt med den ökande invandringen menar Riksidrottsförbundet (2010) att idrottens roll som 

integrationsverktyg växer, och att utfallet av interaktionen blir något att kritiskt granska och 

analysera. Genom att ta del av erfarenheter från både ledare och spelare med utländsk bakgrund, 

som de anskaffat sig inom den svenska fotbollen, syftar studien till att klargöra en djup och tydlig 

bild av hur integrationen tas i uttryck i landets fotbollsrörelse. Bland annat har AIK startat 

integrationsprojektet “Integration på riktigt” som haft positivt utslag bland flyktingbarn skriver 

Erik Niva i Aftonbladet (2016).  

 

Integrationsfrågan gällande fotbollen i Sverige fick stor uppmärksamhet under sommaren 2015, 

då Sverige blev europeiska mästare i fotboll för spelare under 21 år. Enligt Aftonbladet (2015) 

bestod laget av 23 spelare varav 11  hade invandrarbakgrund. Efter mästerskapsguldet blev det 

skriverier om fotbollen som integrationsverktyg och bland annat uttalade sig 

Riksidrottsförbundets generalsekreterare Birgitta Ljung i Sveriges Radio enligt Lagergren (2015) 

om hur folk ville känna sig svenska och känna sammanhanget. Dessutom målades Sveriges 

fotbollsrörelse upp som en avspegling av Riksidrottsförbundets värdegrund som de redogör för i 

Idrotten vill (2009) som nämns ovan.  

 

 

Men idrotten har även sina fall där den inte alltid lever upp till förväntningarna om att vara vacker 

och välkomnande som den alltid målas upp. Två fall som styrker detta påståendet är Zlatan 
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Ibrahimovics och Kosovare Asllanis (Ibrahimovic, 2011) (Hasselgren, 2014). Zlatan Ibrahimovic, 

lagkapten i svenska herrlandslaget i fotboll och landets mest individuellt prisade spelare har 

berättat om sina erfarenheter inom fotboll och integration. Han talar om att han upplevde sig 

annorlunda och motarbetad men också att han var tvungen att vara tio gånger bättre än sina 

lagkamrater, vilket hans tionde guldboll påminner honom om menar Zlatan Ibrahimovic. 

Uttalandet väckte frågan om hur integrationen och fotbollen faktiskt fungerar i Sverige menar 

Kvarnström (2015). Enligt Hasselgren (2014) har Kosovare Asllani gjort uttalanden där den 

svenska förbundskaptenen Pia Sundhage hamnat i skottgluggen, först genom följande citat: 

 

”Det är personligt, mellan Pia och mig. Hade jag hetat något annat och skrattat 

eller gjort mig till, kanske jag hade fått spela.”  

 

Sedan valde hon att förtydliga det hela med följande uttalande: 

 

”Det är hennes, Pia Sundhages, val att sätta mig på bänken. Och det var inte 

fotbollsrelaterat, så mycket kan jag säga.” 

 

Detta är uttalanden som väckt frågor om hur integrationen tas till uttryck inom den svenska 

fotbollsvardagen, samt hur individer av utländsk bakgrund behandlas inom den.  
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2. Tidigare forskning 

I det följande tecknas ett forskningsläge genom en redogörelse av de vetenskapliga granskningar 

som genomförts rörande idrott och integration. Anmärkningsvärt är att tidigare forskning inom 

det aktuella forskningsområdet fotboll och integration är begränsat. Men eftersom fotbollen är en 

del i idrottsrörelsen, har forskning som behandlar idrott och integration tagits i beaktande.  

 

Ur ett bredare perspektiv finns det forskning som berör idrott och integration i andra länder, men 

eftersom denna studie riktar sig mot den svenska fotbollsrörelsen är studier av den kategorin inte 

aktuella. Detta eftersom alla länder inte har likadan invandringspolitik eller integrationssystem i 

samhället, vilket gör att det inte blir relevant att studera andra länder än Sverige. 

 

2.1.  Samhällets integration  

Socialstyrelsen (2009) menar på att det är oftare att människor med utländsk bakgrund blir socialt 

utsatta jämfört med personer utan utländsk bakgrund i Sverige. Vidare menar de på att det är 

oftare att utomeuropeiska har sämre levnadsvillkor än invandrare från Europa, däremot gäller det 

generellt att invandrarnas barn får bättre levnadsvillkor än föräldrarna. Dessutom menar 

Socialstyrelsen (2009) att lönen för invandrare beror på hur länge de varit bosatta i Sverige och 

det tar åtminstone tio år innan de är jämförbara med övriga befolkningen. 

 

Invandrare upplever problem i samhället inom Sverige, både lägre socioekonomisk position och 

etnisk minoritetsstatus hävdar Rostila och Fritzell (2014). Vidare påpekar de att forskning tyder 

på att invandrare från främst södra och östra Europa, men också övriga västländer har en hög 

utbildning i relation till den svenskfödda befolkningen. Dessutom menar de att det är höga nivåer 

av arbetsomakande där invandrarna har en högre utbildning än vad som krävs för deras jobb, 

vilket de refererar till som överutbildade. Rostila och Fritzell (2014) hävdar också att invandrare 

från södra Europa och Mellanöstern är överrepresenterade i den låga arbetsklassen, dessutom har 

invandrarna generellt sett lägre inkomst och hög förekomst av fattigdom. I slutändan kan de 

dåliga livsförhållandena mynna ut i sjukdomar som exempelvis diabetes menar Rostila och 

Fritzell (2014). 
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2.2. Idrotten som integrationsverktyg 

Det aktuella forskningsläget kring fotbollen som integrationsverktyg är otillräckligt för att kunna 

dra konkreta slutsatser. Däremot satsas det stora summor pengar för olika sorters 

integrationsprojekt. Sveriges Television (2015) skriver bland annat om att regering tillförde 32 

miljoner kronor till idrottsrörelsens år 2015 budget och ytterligare 64 miljoner kronor ska tillföras 

under år 2016. Vidare säger Gabriel Wikström (2015), tillika folkhälso-, sjukvårds- och 

idrottsminister, att “idrottsrörelsen erbjuder en fantastiskt plattform för integration” Enligt 

Riksidrottsförbundet (2010) utgör idrotten den största organiserade fritidsaktiviteten hos 

ungdomar i Sverige och har en stor roll i ungdomars liv, deras hälsa och sociala kondition.  

 

Vidare skriver den svenske sportjournalisten Johan Esk i Dagens Nyheter (2016) att den svenska 

integrationen överhuvudtaget inte fungerar, oavsett vad som sägs. Johan Esk menar på att idrotten 

alltid varit välkomnande om du varit duktig, han själv uttrycker det på följande vis “ju bättre du 

är, desto mindre spelar din bakgrund roll”. Vidare hävdar han även att det bör tittas över vilka det 

är som styr de stora landslagen, idrottsförbunden och de stora svenska klubbarna, först då skapas 

en bild över hur integrationen fungerar den svenska idrottsrörelsen fungerar.  

 

Riksidrottsförbundets idéprogram, Idrotten vill, menar på att idrotten välkomnar alla oavsett 

religion, bakgrund, sexuell läggning och etnicitet. Där menar Jesper Fundberg (u.å.) att ungdomar 

med utländsk bakgrund ser idrotten som en frizon där bakgrund, etnicitet, hudfärg inte spelar 

någon roll men att det finns många ungdomar som berättar om fall där rasismen finns inom 

idrotten men inte i övriga samhället. Dessutom hävdar Riksidrottsförbundet (2010) att ungdomar 

med utländsk bakgrund är den grupp som påstår att idrotten är av yttersta betydelse i deras liv, 

ingen annan grupp anser att idrotten är en vital del av deras liv. 

 

Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Riksidrottsförbundet (2010) genomfört en 

undersökning kring hur det ser ut i den svenska idrottsrörelsen, med fokus på hur många 

ungdomar med utländsk bakgrund som är aktiva i idrottsrörelsen i jämförelse med svenska 

ungdomar. Riksidrottsförbundets studie Idrott och Integration (2010) delar upp Sveriges 

ungdomar i fyra olika grupper: killar med utländsk bakgrund, tjejer med utländsk bakgrund, killar 

med svensk bakgrund och tjejer med svensk bakgrund. Studien ger en inblick i situationen kring 
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idrotten och det rådande dagsläget där viktiga frågeställningar om varför ungdomar slutar med 

föreningsidrott samt hur de ser på tränarfrågan. 

 

Utfallet av studien visar resultat som redogör för att ungdomar av utländsk bakgrund i stor 

utsträckning deltar inom den svenska idrottsrörelsen. Av ungdomarna med utländsk bakgrund är 

41 procent aktiva inom idrottsrörelsen, vilket är att jämföra med dem 50 procent av ungdomar 

med svensk bakgrund som är aktiva inom idrotten. Skillnaden blir mindre om jämförelsen sker 

mellan killar med utländsk bakgrund och killar med svensk bakgrund. Av dem förstnämnda är 52 

procent aktiva inom idrotten, vilket knappt utgör någon skillnad i jämförelse med de 54 procent 

som är aktiva hos dem sistnämnda. Däremot är det annorlunda gällande tjejerna, där endast 31 

procent av tjejerna med utländsk bakgrund är aktiva i en idrottsförening i jämförelse med de 47 

procenten som tjejer med svensk bakgrund visar upp menar Riksidrottsförbundet (2010). Dock 

ger studien även besked om att alla inte upplever idrotten som rättvis eller att alla får möjligheten 

att delta på lika villkor. 

 

Riksidrottsförbundet (2010) menar att det är liknande siffror, oberoende av bakgrund och kön, 

gällande om ungdomarna har eller haft ett tränaruppdrag i en idrottsförening. Killarna hade 

liknande siffor angående huruvida de deltagit på tränarutbildningar, däremot hade flickorna med 

svensk bakgrund betydligt högre procent än flickorna med utländsk bakgrund. Endast 7 procent 

av flickorna med utländsk bakgrund hade någon form av tränarutbildning jämfört med flickorna 

med svensk bakgrund som hade 18 procent. 

 

Vidare finns det en gemensam nämnare som studien visar, vilket är att fotbollen är den största 

idrotten hos samtliga grupper som studien tar i beaktande. Faktum är att det är större procentuell 

andel killar med utländsk bakgrund, som är aktiva inom fotbollen än gruppen med svensk 

bakgrund. Dessutom hävdar Riksidrottsförbundet (2010) att tjejer med utländsk bakgrund som 

ägnar sig till fotbollen är dominerande, om än inte i samma utsträckning som killarna.  

 

Noterbart är att studien genomfördes med utgångspunkt i Riksidrottsförbundets (2010) riktlinjer. 

Riktlinjerna menar på att alla som vill vara med i en idrottsförening ska känna sig välkomna, 

oavsett nationalitet, etnicitet eller religion bland annat. Dessa normer som är tänkta att genomsyra 
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hela den svenska idrottsrörelsen, antogs av Riksidrottsstämman under år 2009. Däremot visar 

studiens resultat att nästan 20 procent av dem ungdomar med utländsk bakgrund som väljer att 

sluta i en idrottsförening, gör det på grund av att de anser att ledarna inte behandlar alla lika. Med 

andra ord upplever var femte ungdom med utländsk bakgrund att alla inte behandlas på samma 

sätt inom ramarna för den svenska idrottsrörelsen. Detta är ett högt procentuellt tal ur 

Riksidrottsförbundet integrationsperspektiv sett till att organisationen strävar efter att alla ska 

känna sig välkomna. 

 

Jesper Fundberg genomförde en studie på uppdrag av Riksidrottsförbundet, den baserades på 

intervjuer med 17 ungdomar av utländsk bakgrund som hade haft varierad framgång i fotboll och 

basket. Ungdomarna beskrev deras upplevelse gällande idrotten som integrationsverktyg, samt 

om de upplevt etnisk diskriminering inom idrotten enligt Riksidrottsförbundet (2003). Nästan en 

tredjedel av ungdomarna menade på att idrotten var etniskt blind och därmed fanns det möjlighet 

för idrotten att agera integrationsverktyg för samhället. 

 

Enligt Riksidrottsförbundet (2003) anser majoriteten att invandraren är tvungen att arbeta hårdare 

för att lyckas samt att de upplever sig underordnade inom idrotten på grund av deras klass i 

samhället. Vidare talar ungdomarna i studien inte om skillnader mellan olika bakgrunder utan 

snarare skillnaderna i olika områden. Ungdomarna från förorten upplevs ha sämre möjligheter än 

dem ungdomar som växer upp i förmögna områden.  

  

Riksidrottsförbundet (2003) redogör för att studiens resultat konstaterar att bakgrund inte är en 

avgörande faktor inne på idrottsarenan. Däremot menar de på att ungdomarnas erfarenheter 

vittnar om att den ibland har betydelse och ofta framgår upplevelsen om att ungdomar med 

utländsk bakgrund måste vara mycket bättre än ungdomar med svensk bakgrund för att få 

möjligheten att lyckas. Ungdomarna var överens om att idrotten är en arena som ger alla 

möjligheten att lyckas och därför söker sig ungdomar till den, till skillnad från samhället som inte 

gör det. De intervjuade ungdomarna upplever att de blir bedömda hårdare inom idrotten, något 

som inte är ett problem för dem, eftersom det ger dem anledning till att jobba hårdare för att 

lyckas.  
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Resultatet av Riksidrottsförbundet (2003) gav en bild av hur ungdomar med utländsk bakgrund 

upplever idrotten i Sverige. En bild som säger att oavsett om orättvisa förekommer inom idrotten, 

upplever samtliga intervjuade att idrotten är en arena där alla kan vinna matchen. Med andra ord 

kan alla lyckas, bara personen är bra nog. Ur den bemärkelsen understryker Riksidrottsförbundets 

(2003) studie att idrotten har potential för integration då alla har möjlighet att lyckas, men den 

understryker även att förbättringar måste ske för att möjliggöra en idrottsrörelse där alla 

behandlas lika. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I avsnittet preciseras studiens teoretiska utgångspunkter där begreppet integration först diskuteras 

samt definieras och sedan redovisas terminologin livsberättelse utgör den teoretiska grunden i 

studien. Detta eftersom studien är baserad på individers egna erfarenheter och upplevelser av 

integration inom den svenska fotbollsrörelsen.  

 

3.1. Integration 

Nationalencyklopedin (2016) redogör för begreppet integration enligt följande definition “I 

studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för att 

beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, till exempel invandrade etniska grupper, 

slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till”. Eftersom studien är baserad på 

fotboll och integration blir det som Nationalencyklopedin (2016) benämner för samhälle, ersatt 

med fotboll istället. Vilket innebär att denna studie använder begreppet integration, som en 

process där minoriteter, i studiens fall, individer med utländsk bakgrund, slussas in och blir 

delaktiga i den svenska fotbollsrörelsen.  

 

Integration är enligt Fundberg (2016) ett problematiskt begrepp, främst eftersom det är 

svårdefinierat, i dagsläget brukas begreppet i syfte att uppmärksammas eller att utvinna resurser 

och medel för ett specifikt projekt. Men enligt Fundberg är det ingen som riktigt vet vad 

integration innebär och vad som behöver göras ur en integrationssynpunkt. Med lektor Fundbergs 

ord i beaktande och förståelsen för att begreppet integration är svårdefinierat, använder sig för 

enkelhetens skull denna studien av det svenska språkets definition av begreppet integration.  

 

3.2. Livsberättelse 

En livsberättelse är en människas egenberättade historia av sitt liv som präglas av sociala och 

kulturella mönster, dessa mönster utgör grundpelarna i en livsberättelse. I en livsberättelse ligger 

fokus på den enskilda individens egna tolkningar av händelser i livet, tolkningar av erfarenheter 

och händelser mynnar ut till en persons identitetsskapande och en persons mening med sitt liv 

hävdar Johansson (2005). Användningen av livsberättelser sker oftast i en teoretisk förankring 
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eller som en metodologisk ansats där forskaren försöker skapa sig en förståelse inom ett område 

menar Karlsson (2006). 

  

Richardson (1990) delar upp en livsberättelse i fem olika parametrar. Den första parametern 

handlar om att tydliggöra meningen i en människas vardag och hur deras rutiner ser ut, samt hur 

dessa rutiner påverkar både dem själva och andra i deras omgivning. Hur dessa rutiner skapar 

meningsfullhet och ordning i individens liv utgör den andra parametern enligt Richardson (1990). 

Genom att förstå en människas mening med livet och dennes rutiner går det att utläsa deras 

identitet, förståelsen för en människans identitet ger grunden för att förstå deras tankar och val i 

livet. Att förstå andra människors tankar och val i livet är den tredje parametern som en 

livsberättelse omfattar. Den fjärde parametern som användningen av en livsberättelse kan utläsa 

har och göra med social klass, sexualitet och ras. En människas livsberättelse mynnar ut i att 

åhöraren får en förståelse kring vilken social klass denna infinner sig i, samt att den utlämnar 

information gällande vilken ras eller etnicitet individen anser sig tillhöra. (Richardson, 1990) 

  

Att en livsberättelse avslöjar etnicitet och social klass är relevant för studien då den syftar till att 

kartlägga erfarenheter och upplevelser av den svenska fotbollsrörelsen, hos individer med 

utländsk bakgrund. Vad som är än mer relevant för studien är den femte parametern som 

Richardson (1990) hävdar att en livsberättelse redogör för. Den femte parametern i en 

livsberättelse har att göra med kollektiva berättelser. När en individ talar om upplevelser eller 

händelser av erfarenheter av en hel grupp berättar personen en kollektiv händelse. Richardson 

(1990) hävdar att en kollektiv berättelse ofta framkommer när en individ söker förbättringar till 

något bättre i en sektor, eller i hela samhället. De som berättar kollektiva berättelser upplever 

enligt Richardson (1990) att de är underordnade i samhället, exempelvis homosexuella. 

 

Livsberättelse är forskarnas teori, som utöver det, verkar som utgångspunkt i  intervjuerna med de 

olika informanterna. Johansson (2005) hävdar att den teoretiska utgångspunkten livsberättelse är 

en typ av meningsorienterad teori då forskaren är ute efter vad personerna menar och inte 

huruvida det verkligen finns. Meningsorienterad teori innebär att ett klargörande uträttas om vad 

som menas med olika begrepp som exempelvis våld och social struktur hävdar Engdahl (2001). 

Dessutom menar Engdahl (2001) att empiri, teori och metod hänger ihop och är nödvändiga för 

varandra. Eftersom teorin är en livsberättelse i detta fall, måste metoden vara intervjuer där 
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kvalitativ data samlas in för att få in tillräckligt med information för att kunna dra slutsatser och 

hitta samband med teorin.  
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4. Metod 

Under metodavsnittet presenteras och argumenteras studiens datainsamlingsteknik, urval, 

tillvägagångssätt till insamling och analys av data samt källkritik och etik. 

 

4.1. Datainsamlingsteknik 

Eftersom de teoretiska utgångspunkterna är baserade på livsberättelse har forskarna tillämpat 

berättande intervjuer, vilket innebär att intervjupersonerna får tid att utveckla sina erfarenheter 

och upplevelser som leder till en livsberättelse. Enligt Gratton och Jones (2010) mynnar detta ut 

till en fördjupad förståelse hos forskarna eftersom intervjupersonens livsberättelse återberättas i 

dess helhet, utan att forskarna ställer slutna frågor i syfte att få fram specifika svar eller 

samtalspunkter. Berättande intervjuer används med syftet att få fram kvalitativ data som syftar till 

att komma åt information som inte är möjlig att räkna ut, utan exempelvis tankar, erfarenheter och 

känslor menar Gratton och Jones (2010). 

 

Gratton och Jones (2010) menar på att intervjuer är den vanligaste av kvalitativa metoder inom 

idrottsforskning och att stor del av hur djupa och fylliga svaren blir beror på forskarens kompetens 

att intervjua. Dessutom menar Gratton och Jones (2010) att intervju är mest lämpligt när varför 

eller hur beskriver företeelsen från den intervjupersonens perspektiv. Vidare refererar Jakobsson 

(2015) i sin avhandling till Kvale (1997) som hävdar att en kvalitativ intervju brukar formuleras i 

termer där det eftersträvas att uppfatta världen som den framställs av den intervjuade, vilket 

studiens teori, livsberättelse, samt val av berättande intervju fastställer. 

 

Det finns både för- och nackdelar med berättande intervjuer, det är en problematik som forskarna 

tar i beaktande. Gratton och Jones (2010) hävdar att en fördel med att använda sig av intervju när 

en kvalitativ metod tillämpas, är att personen precis som tidigare nämnt får prata utifrån egna 

erfarenheter, men framför allt ges denne möjligheten att utveckla ämnet med egna ord och 

möjligheten att prata om särskilda intressen eller områden. Nackdelen med berättande intervju är 

enligt Gratton och Jones (2010) att det finns en risk för frångående av ämnet. Eftersom 

intervjupersonen ges fria tyglar att tala om upplevelser och egna erfarenheter, kan irrelevanta 

ämnen utifrån studiens syfte komma på tal. Intervjuaren ansvarar enligt Gratton och Jones (2010) 
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för att intervjun sker under fria förutsättningar för intervjupersonen men inom ramarna för ämnet 

fotboll och integration. 

 

4.2. Urval 

Den typ av urvalsteknik som använts är målinriktat urval, vilket innebär att forskaren försöker 

skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval enligt Bryman (2011). I detta fall 

innebär det att urvalet blir män och kvinnor med utländsk bakgrund som huserar inom den 

svenska fotbollsrörelsen från elit- till amatörfotboll, ledare eller spelare. Utländsk bakgrund i detta 

fallet innebär att personerna i fråga själv är födda i utlandet eller att deras föräldrar är det, utlandet 

avser allt utanför Sveriges gränser. Detta eftersom studien berör deras upplevelser och 

erfarenheter av fotboll och integration.  

 

Forskarnas kontaktnät inom fotbollen i Sverige, samt geografisk tillgänglighet har mynnat ut i att 

just dessa intervjupersoner har valts. Med geografisk tillgänglighet menar Bryman (2011) att 

forskarna väljer intervjupersoner som är geografiskt nära och relevanta för undersökningen. 

Forskarna har därmed avsiktligt valt spelare från elitföreningar som är nära geografiskt placerade 

till Växjö, samt att de har spelare som är av utländsk bakgrund vilket är ett krav för 

undersökningen.  

 

Studien baseras på att låta den enskilda intervjupersonen återberätta sina erfarenheter och 

upplevelser av den svenska fotbollsrörelsen samt hur personen upplever att integrationen tas i 

uttryck till vardags ute på fotbollsplanen. Därmed fokuserar inte studien på specifika 

integrationsprojekt som staten öronmärker pengar för, istället ligger fokus på att undersöka hur 

fotbollsrörelsen ser ut till vardags inom föreningslivet.  

 

Anmärkningsvärt är att samtliga informanter som deltar i studien har tilldelats ett falskt namn som 

de benämns för i studien, urvalsgruppen består av följande personer: 

 

Emina, är en 22 år gammal kvinna som är född i Bosnien, men kom till Sverige när hon var sju år 

gammal. Under sin barndom i Sverige har Emina bott i Trasten, ett förortskvarter i Gislaved samt 

Röda gården, ett förortskvarter i Värnamo. Idag är hon aktiv som fotbollsspelare i IFK Värnamos 
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damlag som ligger i division 1, men har även representerat klubbar som Bors SK och Hångers IF 

i division 2 och division 3. 

 

Indira, är en 22 år gammal kvinna som är född i Sverige till bosniska föräldrar. Hon pluggar till 

gymnasielärare i Göteborg samtidigt som hon bor i Herrljunga med sina föräldrar. Idag är Indira 

väldigt skadedrabbad och befinner sig i ett stadie där hon inte är säker på huruvida hon ska 

fortsätta spela fotboll eller inte. Tidigare har hon representerat klubbar som IK Frisko, Falköpings 

KIK, IK Gauthiod, Skövde KIK. Det har varit blandade nivåer och senior- respektive juniorlag, 

dessutom har hon representerat Bosniens dam- och ungdomslandslag samt Sveriges 

ungdomslandslag.  

 

Albana, är en 22 år gammal kvinna som är en professionell fotbollsspelare tillhörande Eskilstuna 

City som dessutom pluggar till fysioterapeut. Hon är född i Tyskland med föräldrar från Kosovo, 

de flyttade till Sverige när Albana var sju år gammal. Väl i Sverige växte hon upp i olika förorter 

i Malmö, som Rosengård och Sandkulla. Tidigare klubbar Albana har representerat är 

Kristianstads DFF och FC Rosengård (tidigare Malmö FF och LDB FC Malmö).  

 

Marija, är en 19 år gammal kvinna som är född i Sverige med rötter från Serbien, Rumänien och 

Kroatien. Hon är uppvuxen i Ljungarum och Råslätt i Jönköping. Idag är hon inte längre aktiv 

inom fotbollen, men har meriter från klubbar som Husqvarna FF i division 2 och IF 

Hagapojkarna i division 3.  

 

Igor, är en 48 år gammal serbisk man som är en före detta fotbollsspelare och numera 

huvudtränare för ett herrlag i Division 3 Sydöstra Götaland. Igor bor just nu i Araby, ett 

förortsområde i Växjö. Tidigare har han som spelare representerat Kalmar AIK, Nässjö och 

Aneby i dåvarande division 1, division 2 och division 3, dessutom har han spelat i serbiska högsta 

ligan. Igor har UEFA A tränarutbildning, samt nationella utbildningar inom Serbien och Bosnien. 

På meritlistan som tränare har han klubbar som Rydaholms GOIF och Åryds IK i Sverige samt 

Spartak Subotica i Serbiska högsta ligan och Europa League.  

 

Namik, är en 23 år gammal man som har rötter från Bosnien men som själv är född i Split, 

Kroatien då hans föräldrar var på flykt från kriget. Idag söker han jobb inom sin utbildning 
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samtidigt som han jobbar på ett företag som behandlar logistik. Namik är uppvuxen i Trasten, ett 

förortskvarter i Gislaved, som han själv drar paralleller till Rosengård med. Trots sin ringa ålder 

är han huvudtränare för ett herrlag i Division 4, men som spelare har han tidigare representerat 

Gislaved IS, FK Älmeboda/Linneryd samt Slätthögs BOIS.  

 

Abdi, är en 22 år gammal man som är född i Sverige till eritreanska föräldrar. Han bor just nu i 

Växjö där han studerar till idrottslärare, men växte upp i Jönköpingsförorten Råslätt. Abdi, är 

idag aktiv i Slätthögs BOIS som spelar i division 4, men han har även meriter från en rad olika 

klubbar som Råslätts SK, IF Haga, Norrahammars IK, IK Tord och Månsarp IF.  

 

Darmin, är en 22 år gammal professionell fotbollsspelare, som är född i Sverige med rötter från 

Sandzak, Serbien. Han är uppväxt i förortsområdet Doktorn i Värnamo, dit många nyanlända 

kommer. När han var 15 år gammal flyttade han tillsammans med sina föräldrar till ett 

villaområde. Idag spelar han för Jönköping Södra i Allsvenskan men har tidigare representerat 

IFK Värnamo i Superettan samt att han representerat svenska ungdomslandslag.  

 

Amel, är en 22 år gammal man som är född i Sverige med Bosniskt påbrå, föräldrarna och hans 

bror är födda i Bosnien. Han bor just nu i Tingsryd med sina föräldrar, där han även spelar fotboll 

samtidigt som han pluggar till Socionom i Växjö. Under sin uppväxt bodde han i Asarum, 

Blekinge under unga år för att senare flytta till Tingsryd där han bott i lägenhetsområden med 

både svenskar och invandrare.  

 

Enis, är en 24 år gammal man som är född och uppväxt i Bosnien innan han tillsammans med sin 

familj flydde till Sverige, nio år gammal. I Sverige bodde han på olika ställen, vissa med främst 

invandrare, andra ställen med mer svenskar. Idag är han aktiv fotbollsspelare i Östers IF, som han 

spelat med i både Allsvenskan, Superettan och nu division 1. Tidigare har han tillhört klubbar 

som Tuna/Ekeby BK, Ånge IF, Sävsjö FF och Myresjö IF, dessutom har han gjort en 

juniorlandskamp för Sverige.  
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4.3. Bearbetning av data 

Intervjuerna har transkriberats för att bearbeta den kvalitativa informationen som forskarna samlat 

in genom berättande intervjuer, därefter används kodning som Gratton och Jones (2010) menar på 

är lösningen för att reducera informationen från intervjuerna. De menar på att kodningen 

vanligtvis tillhör olika ord, fraser, meningar eller hela stycken samt att de föreslår att utgå från 

följande fyra steg för att lyckas med kodningen/kategoriseringen: 

 

1. Informationen är noggrant undersökt och alla påståenden som är relaterade med frågan blir 

tilldelade en kod för att sedan organiseras och placeras under den just tilldelade kategorien. 

 

2. Forskaren använder sig av kodningen i första steget genom att återigen läsa den kvalitativa 

informationen och letar efter ytterligare påståenden som passar in i någon av kategorierna, 

det finns även möjlighet att skapa nya kategorier. 

 

3.   I det tredje steget är forskaren mer analytisk och letar efter samband och förklaringar i 

kategorierna genom att ställa frågor som ”kan jag hitta samband mellan kategorierna? 

(orsakar kategori A, kategori B?)   

 

4.  I fjärde steget läser forskaren igenom intervjuerna oavkortat för händelserna som målar upp 

analysen eller förklarar begreppen. Forskaren bör också leta efter information som är 

motsägelsefull men också bekräftande eftersom det är viktigt att inte välja ut särskild 

information som passar din idé. 

  

4.4. Analys av data 

Eftersom studien använder sig av kvalitativ metod som insamlingsmetod är analysen öppen för 

diskussion, främst med tanke på validiteten av tolkningen vilket kan jämföras med en kvantitativ 

insamlingsmetod som är objektiv och transparent hävdar Gratton och Jones (2010). Vidare menar 

Markula och Silk (2011) på att kvalitativa undersökningar inte använder sig av hypoteser utan att 

försöka förstå problemet i ett större sammanhang som i ett samhälle eller en viss kultur, samt att 

kvalitativa insamlingsmetoder kräver diskussioner och jämförelser med tidigare forskningar.  
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Dessutom menar Markula och Silk (2011) på att det inte är effektivt att presentera 

transkriberingen som resultat eftersom det anses vara ren information som inte blivit analyserad 

överhuvudtaget, vilket gör att informationen behöver tolkas. Även om informationen är 

kategoriserad behöver den fortfarande tolkas genom ytterligare en analys av forskarna. Eftersom 

forskarna har en utländsk bakgrund leder det till egna värderingar och erfarenheter som kan leda 

till fördelar och dessutom öka tillförlitligheten i studien. Detta kan kopplas samman med 

erfarenheten som Eliasson (2009) hade inom ämnet i sin avhandling som ansågs ge fördelar 

samtidigt som mindre tid behövde läggas på att lära känna miljön. Markula och Silk (2011) lägger 

även fokus vid att forskaren bör vara öppen om sin subjektiva åsikt och deras anledningar till att 

forska inom det valda ämnet.  

  

4.5. Tolkning 

Gratton och Jones (2010) hävdar att en analys av data i en kvalitativ undersökning syftar till att 

tydliggöra en slutsats som är baserat på bevis. Eftersom denna studien genomförs med 

livsberättelse som teoretisk utgångspunkt finns det en problematik kring framställandet av bevis. 

Thurén (2003) talar om berättelser och kvarlevor ur ett trovärdighetsperspektiv, han förtydligar att 

en kvarleva alltid väger tyngre än en berättelse eftersom den existerar och är verklig. 

Anmärkningsvärt och relevant för denna studie är att det är svårt att finna kvarlevor, dock är 

fördelen med berättelser att de kan ge en djup och tydlig bild av en händelse eller erfarenhet. Det 

innebär inte att det intervjupersonerna påstår leder till en sann bild av verkligheten, men det 

förklarar deras bild, vilket i denna studie verkar som ett filter in till den stora bilden av 

fotbollsrörelsen i Sverige. 

 

4.6. Källor 

Studien använder sig av flertalet olika källor, bland annat internet, vetenskapliga artiklar, 

intervjupersoner och nyhetstidningar. Gratton och Jones (2010) hävdar att det finns mycket 

information men att problemet ligger i hur forskaren hittar den och använder den. Vidare 

sammanfattade Gratton och Jones (2010) de olika källorna där de ansåg att böcker är en bra källa 

men att det är sällan de är särskilt djupgående, utan erbjuder istället en översikt av ämnet. Lägg 

därtill att böcker snabbt blir gamla med tanke på hur fort idrotten utvecklas. Vidare hävdar de att 
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internet också är en bred källa men det är hög variation på kvalitén av informationen. Slutligen 

anser de att vetenskapliga artiklar däremot erbjuder fördjupningar i specifika ämnen, vilket är en 

fördel i denna studien i och med ämnen som integration, invandring och livsberättelse. 

 

4.7. Källkritik 

Thurén (2003) menar på att källkritik är en typ av metod som bedömer huruvida ett påstående är 

sant eller inte, det vill säga sanningshalten. Dessutom är källkritik avgränsat till ämnen som är 

konkreta, med detta menar Thurén (2003) att stora och komplicerade frågor inte är inom 

källkritikens område. Vidare hävdar han också att för att kunna lösa ett källkritiskt problem måste 

forskaren vara medveten om att det faktiskt är ett källkritiskt problem. Thurén (2003) nämner fyra 

aspekter som de allra viktigaste: äkthet, tid, beroende och tendens. 

  

Med tanke på denna studiens syfte blir äkthet och tid två väldigt viktiga aspekter. I de kvalitativa 

intervjuerna vill forskaren ha ärliga svar för att kunna få fram resultat som stämmer överens med 

verkligheten. Gällande tid handlar det om att kunna hitta den nyaste informationen kring 

integration och hur samhället arbetar med den, då det begreppet agerar som utgångspunkt i 

studien. Vidare menar Thurén (2003) på att forskaren ska främst använda sig av 

förstahandskällor, såna som har själva upplevt fenomenet eller händelsen. Detta eftersom han 

menar på att historier som återberättas och vidareförs, vanligen förvrids och förfalskas kraftigt. 

 

4.8. Etik 

Eftersom studien genomförs i Sverige, används de fyra etiska principer som gäller inom svensk 

forskning. Dessa är enligt Bryman (2011) informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet handlar enligt Bryman (2011) om att forskaren alltid måste informera berörda 

personer om syftet med undersökningen. Deltagande ska vara frivilligt och varje individ ska ha 

möjligheten att hoppa av, om så önskas. Forskaren ska dessutom redogöra för vilka moment som 

ingår i undersökningen. Samtyckeskravet handlar enligt Bryman (2011) om att deltagarna själva 

har rätt att bestämma över sitt deltagande. Noterbart för samtyckeskravet är även att minderåriga 
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måste ha föräldrars eller vårdnadshavarens godkännande för att delta. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla de deltagande personernas uppgifter måste behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Vilket innebär att ingen obehörig person ska kunna komma åt de deltagandes 

uppgifter. Slutligen talar Bryman (2011) om nyttjandekravet, som innebär att alla uppgifter som 

kommer in till forskarna om intervjupersonerna, endast får användas för studiens syfte och inte 

till något annat.  

  

  



 

25 
 

5. Resultat 

I resultatet presenteras kvalitativ data som forskarna samlat in genom intervjuer där personerna i 

fråga har återberättat sitt liv genom erfarenheter och upplevelser. Den insamlade datan 

tematiseras utifrån intervjuguidens olika kategorier för att analysera och kritiskt granska 

skillnader och likheter mellan intervjupersonerna.  

 

5.1. Privatliv 

Utav de tio informanter som studien involverar är hälften födda i Sverige och resterande är födda 

utomlands. Noterbart är att samtliga informanter har utländska föräldrar, med andra ord är båda 

föräldrarna födda i utlandet. Vid fråga kring huruvida föräldrarna var högutbildade eller inte, 

framgick det att ytterst få av dem besitter en högskole- alternativt en universitetsutbildning. 

Närmare bestämt rör det sig om föräldrarna till Albana, Abdi och Darmin, hos dessa informanter 

innehar en av föräldrarna en utbildning som är högre än den gymnasiala. Resterande informanters 

föräldrar har ingen eftergymnasial utbildning, vilket innebär att 17 av 20 föräldrar inte har någon 

högskole- eller universitetsutbildning.  

 

Vidare belyser resultatet informanternas uppväxt och bostadsområde med faktum att åtta av tio 

informanter antingen har bott i, eller växt upp i vad de benämner för mångkulturella 

förortskvartéer. Abdi har växt upp i ett lägenhetsområde i Råslätt och han förklarar att “Råslätt är 

en förort och ett väldigt mångkulturellt område”. Namik är som tidigare presenterat uppvuxen i 

Trasten, Gislaved. Han benämner Trasten som Gislaveds motsvarighet till Rosengård med tanke 

på mångkulturen som råder inom området. Igor är en informant som skiljer sig från de andra då 

han kom till Sverige för första gången som en fullvuxen man, till skillnad från de andra 

informanterna som växt upp i landet. Men trots att Igor inte är uppväxt i Sverige har han under 

sin vistelse i landet enbart bott i förortskvartéer. Med exempel i Araby (Växjö) och Berga 

(Kalmar), båda är enligt honom mångkulturella områden där människor från många olika 

nationer möts. Emina är likt Namik till en början från Trasten i Gislaved men flyttade sedan till 

det hon benämner för Rödagården i Värnamo. Rödagården är enligt henne själv, hennes hem där 

hon växte upp och ett förortsområde där mångkultur råder.  
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Rosengård är ett ställe som ofta framgår i intervjuerna med informanterna, många benämner 

Zlatan Ibrahimovic som förebild och att han själv är från förorten likt majoriteten av 

informanterna i studien. Anmärkningsvärt är att Albana också är uppväxt i just nämnda 

Rosengård, “Rosengård är ju Rosengård, det var kul där och det var mycket invandrare där vilket 

gjorde att det fanns mycket gemensamt, det har format mig till den jag är idag”. Enis kom först 

till flyktingförläggningen i Halstahammar, det var där han inledde sitt liv i Sverige innan han 

flyttade vidare till ett mångkulturellt område i Sävsjö för att slutligen bosätta sig i Växjö och 

närmare bestämt Araby.  

 

Darmin är uppvuxen i ett mångkulturellt område som han benämner för “Doktorn”, vidare 

tydliggör han att det rör sig om ett område där människor från olika nationer och kulturer möts 

och interagerar med varandra. Marija skiljer sig en aning från resterande informanter i studien 

eftersom hon enligt egen utsago bott på Råslätt i flertalet år. Dock hävdar hon att det var i ett 

tidigt stadie av livet vilket gör att hon inte har alla minnen kvar därifrån. Efter Råslätt flyttade 

Marija till Ljungarum med familjen, där det enligt henne enbart bodde svenskar.  

 

Indira och Amel är de två informanterna som inte har bott eller vuxit upp i något mångkulturellt 

område eller i något förortskvartéer.  Indira bodde i det tidiga skedet av livet i ett radhus i 

Vårgårda, innan hon senare flyttade vidare med familjen till ett villaområde i Herrljunga. Enligt 

henne har hon inte tagit del av det mångkulturella på samma sätt som de andra informanterna 

eftersom hon har bott i miljöer och områden som inte är bebodda av människor från olika 

nationaliteter. Amel växte likt Indira upp i ett område som präglades av etniska svenskar i 

Asarum, innan han senare flyttade till Tingsryd och villan han fortfarande bor kvar i med sin 

familj.  

 

5.2. Fotbollslivet 

Intervjuerna vittnar om att informanterna har haft möjligheten till att kliva in i fotbollslivet via 

skilda vägar. Intressant är det faktum att fem utav de tio informanterna började spela fotboll 

under omständigheter som inte var organiserade inom ramarna för en fotbollsförening. Mer 

specifikt rör det sig om spontanfotboll ute i förortsgården eller andra mångkulturella områden där 

barn från olika länder spelat fotboll tillsammans. Endast fyra av de tio informanterna inledde sitt 
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fotbollsliv genom att prova på fotbollen i en förening, dessa är Indira, Marija, Darmin och Amel. 

Igor är ett undantag och ett enskilt fall eftersom han växte upp i Serbien och började spela 

spontanfotboll med de äldre grabbarna ute i byn. 

 

För resterande informanter gick startskottet i fotbollskarriären på gården, ute i förorten. Abdi 

började spela fotboll på gården med barn från flertalet olika länder, han beskriver de deltagande “ 

Det var allt blandat, det var två svenskar som jag sa, sen så var det några bosnier, det var några 

syrianer, några araber och sen så var det vi några afrikaner, så det var blandat på gården, det var 

de som bodde på gården som spelade”. Namik är inne på samma spår, han tog sina första 

fotbollssteg på gården i Trasten, sen spelade han även en del på rasterna i skolan men det var 

egentligen samma människor som spelade på gården som spelade på rasterna också. Majoriteten 

var invandrare enligt Namik, han hävdar att fotbollen mer var en sport för invandrarna, 

svenskarna gillade andra sporter mer.  

 

Så blev det fotboll, det var roligast och enklast egentligen. Man förknippar ju mer 

invandrarbarn med fotboll medan svenskarna höll på med hockey och de här lite 

dyrare sporterna och så var det väl i Gislaved också även fast svenskar givetvis 

spelade fotboll också. (Namik) 

 

Amel är inne på samma spår som Namik, detta trots att han växte upp i ett område där han anser 

att majoriteten var svenskar. Han brukade ändå hänga med brodern till förorten för att spela 

fotboll med invandrargrabbarna. “Det var nog bara utlänningar, många svenskar höll på med 

hockeyn samtidigt och den tog upp deras tid, vi fick ta fotbollen” 

 

Emina och Albana är två av fyra tjejer som är inkluderade i studien, tillika är de två av fyra tjejer 

som började spela fotboll ute på gården i förorten. Albana började spela fotboll ute på gården i 

Rosengård tillsammans med sin äldre bror. Hon upplever att jargongen i förorten var tuffare än 

vad den är i föreningslivet, vilket har format henne till en starkare individ. 

 

På gården till exempel är det en massa lägenheter och det finns bara en plan och 

då måste man ju slåss för att vara med, det är ju så, det kanske är 40 stycken 
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ungar och de som tar för sig och går in och kickar och är bra får vara med och de 

andra som är lite sämre de vill man ju inte vara med för då kommer man inte att 

vinna. (Albana) 

 

Albana avslöjar att fotbollsaktiviteten på gården lett till tårar flera gånger, men att hon inte ville 

visa de framför de andra barnen eftersom hon skulle visa sig vara svag. Eminas livsberättelse 

understryker det Albana talar om, hon upplever att jargonen ute på gården i förorten är tuffare än 

i det svenska villaområdet eller i föreningen. Det var killar som spelade där och enligt henne har 

det stärkt henne av att få vara med där och stå upp för sig själv. “ jag har blivit mer den tuffa 

utifrån att få spela med killar som är killar. Och använder tuffa ord och man får liksom stå upp 

för sig själv på gården, där har du ju inte dina föräldrar som ställer upp”. En annan som tagit del 

av den hårda jargongen ute i förorten är Darmin, som tidigare nämnt började Darmin med fotboll 

genom att prova på den i förening. Men därefter har även han ägnat sig åt en hel del spel ute på 

gården i förorten, han talar också i termer av att det gällde att stå upp för sig själv där ute, annars 

kunde man fara illa.  

 

Det fanns folk på gården som kastade stenar på dig när man var mindre för dem 

inte kunde ta bollen av dig och sånt där. Det här hände i doktorsområdet, vi hade 

en grusplan på gården och de var folk som var lite som, typ som problembarn och 

sen när de inte fick som de ville så tog de upp stenar och kastade. (Darmin) 

 

Enis erfarenheter skiljer sig en aning från resterande informanters eftersom han som tidigare 

nämnt tog sina första fotbollssteg i flyktingförläggningen tillsammans med barn från en rad olika 

länder. Men vad som är anmärkningsvärt när det kommer till Enis är att han inte själv sökte sig 

till föreningslivet, istället var det en närliggande förening som var i behov av spelare till sina 

ungdomslag, föreningen vände sig till pojkarna i flyktingförläggningen som brukade spela fotboll 

ute på grönytan, vilket ledde till att Enis tillsammans med några andra pojkar blev en del av 

Tuna/Ekeby IF. 

 

Vidare presenterar empirin information som berör hur fotbollen påverkade informanternas status 

och självkänsla. Samtliga tio informanter upplever att fotbollen har stärkt deras självkänsla, åtta 
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av tio upplever dock att fotbollen bidragit till en högre social status under barndomen och att 

deras fotbollsutövande samt fotbollskunnighet lett till att de fick kompisar enklare än vad andra 

fick. De två som inte anser att fotbollsutövandet har lett till att de fick kompisar enklare är vad 

andra fick är Indira och Marija, i bådas fall anser de att de redan hade ett tjejgäng som de 

umgicks med, och att de flesta i gänget redan spelade fotboll vilket gjorde att de inte riktigt 

började umgås med andra. 

 

Men det finns fler aspekter att väva in, Namik och Abdi benämner två saker som är av relevans 

för fotbollens inverkan på deras status. Abdi delar med sig av erfarenheterna från sin tid i 

mellanstadiet. 

 

I mellanstadiet fick vi vår första Råslätts overall och det var det enda jag hade 

nästan varje dag, för det var bara de coola som hade såna, och man gick med den i 

de nya jeansen. Folk tänkte verkligen så, åh, du spelar i Råslätt, åh du spelar 

fotboll. Man kände sig häftig. (Abdi) 

 

Abdi talar i termer av att hans fotbollsutövande gjorde honom till en av de “coola”, vilket enligt 

honom gav honom en viss status på skolgården. Namik spinner vidare på fotbollens inverkan på 

hans egna status genom att lyfta fram en ny aspekt som berör mobbning. “ Man fick mer status 

och bestämde, men i och med att man var duktig så var man fri från mobbning”  Namik redogör 

för att hans fotbollsutövande höll honom fri från mobbning, eftersom han spelade fotboll var det 

många som kände honom och där av ville ingen ge sig på honom.  

 

Vidare benämner tre av de tio informanterna en annan social aspekt som deras fotbollsutövande 

haft inverkan på. Albana, Darmin och Amel hävdar att deras fotbollsutövande lett till bekräftelse 

från det motsatta könet. Albana spelade som tidigare nämnt fotboll på gården, killar som hon 

lärde känna genom att spela fotboll med. “Sen fick jag massa kompisar på grund av att man 

spelade med killarna på gården så sen i skolan vart det att man hälsade och då tänkte mina 

tjejkompisar, oj, hur känner du dem? varför är de snälla mot dig?” 
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Albanas fotbollsaktiviteter på gården ledde enligt henne själv till en närmare kontakt med killar, 

men även till en viss avundsjuka hos sina tjejkompisar eftersom hon kände alla killar och de var 

snälla mot henne. Darmin och Amel är likt Albana inne på spåret som berör intresse från det 

motsatta könet. De båda informanterna hävdar att deras fotbollsutövande och framför allt deras 

fotbollskunnighet som de visade upp på skolgården, ledde till att tjejerna blev intresserade av 

dem.  

 

5.3. Integrationsprocessen 

Frågor kring fotboll och integration samt informanternas egna erfarenheter av det var en viktig 

del av de kvalitativa undersökningarna. Nio utav tio informanter menar på att fotbollen är ett 

utmärkt verktyg för integration, förena kulturer och ett universellt språk.  Abdi menar på att hans 

tid i IF Haga var ett praktexempel eftersom “det var ungdomar som gillade fotboll men hade 

olika kulturer och de här kulturerna, alltså, alla kulturerna respekterades och det”. Enis är den 

enda som säger att fotbollen inte är ett universellt språk, han menar på att “ungarna har svårt att 

förstå varandra både på planen och utanför den” samt att “när språket väl bemästras, ja då blir 

fotbollen ett väldigt gott verktyg”. 

 

Vidare menar flera av informanterna att fotbollen förutom förenar kulturer, är ett universellt 

språk och ett utmärkt verktyg som även underlättar för dem aktiva att knyta nya vänskaper, 

undvika mobbning samt att lära sig språket. Namik tycker inte att fotbollen alltid behöver vara 

elitinriktad utan att det istället kan handla om “fotbollen är en jätteviktig grund i att få in, inte 

bara få in folk med integration utan allmänt, hålla de borta från gatorna och det är en billig sport 

att utöva, man behöver inte som sagt bli proffs eller någonting”. För Igor handlade mycket om att 

lära sig språket för att kunna prestera på fotbollsplanen, vilket han menar med “Språket är en 

barriär fram tills dess att du bemästrar det, när du väl gjort det, och det gör du mycket enklare 

genom idrotten så är idrott det bästa för att anpassa sig i samhället och förstå andra och lära sig 

att integrera med andra i ett helt nytt land.” vilket han upplevde under sin spelarkarriär i Sverige.  

 

Vidare menar alla tio informanter på att de själva blivit bemötta på ett positivt sätt gällande deras 

bakgrund och integration i fotbollen. Darmin har inga negativa erfarenheter överhuvudtaget och 

uttryckte sig med “fotbollen är till väldigt stor hjälp du kommer in i ett väldigt stort gäng snabbt, 
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du får många vänner genom fotbollen, du lär dig svenska, du får  hjälp av klubben att kanske få 

någon utbildning eller vad som helst”. Dock finns det tre stycken som hävdar att de även blivit 

bemötta på ett negativt sätt. Abdi menar att han mest upplevt ett möte där olika kulturer förenas, 

men att han även blivit kallad ord som “neger”. Abdi poängterar dock att det är väldigt sällan det 

händer på planen, men att det har hänt vid enstaka tillfällen. Dock redogör han för att det är desto 

vanligare att få höra sådana kommentarer från publiken i mindre orter. Till skillnad från Abdi 

som har blivit kallad ord för sin bakgrund har Emina och Indira upplevt negativa aspekter på ett 

annorlunda vis. Emina hävdar följande i sin livsberättelse “Alltså det är ju kommentarer som 

handlar om utländska.” vilket Emina uttrycker handlar om negativa kommentarer.  

 

Precis som tidigare nämnt menar hälften av kvinnorna att de upplevt att de blivit sämre 

behandlade på grund av sin bakgrund. Både Emina och Indira nämner i intervjuerna hur de var 

tvungna att vara mycket bättre än sina konkurrenter för att få spela. Indira hävdar att hon känt 

följande på grund av sin bakgrund. “För jag känner som utländsk, så är det väl som vissa andra 

säger dubbelt om inte mer, så mycket svårare att lyckas i Sverige, än för en infödd svensk.” 

Vidare är Emina inne på samma spår där hon uttrycker sig på följande sätt “jag har kommit till ett 

lag där jag, där det är svenska tränare, där det är svenska spelare som inte har någon bakgrund 

alls som jag har och självklart finns det liksom favoritspelare i varje lag men här är det extremt.” 

vilket citatet understryker. Ytterligare en kvinna, Marija, menar på att hon själv inte upplevt det 

men att hon lagt märke till att folk inte velat umgås med personer på grund av deras bakgrund 

och etnicitet. Den fjärde och sista kvinnan, Albana, uttrycker “när man var yngre tänkte man 

mycket att man fått höra mycket, kommer inte jag lyckas bara för att jag är utländsk, svensk med 

utländsk bakgrund?”. Detta gör att alla kvinnor som deltagit i undersökningen antingen varit med 

om det eller haft förutfattade meningar kring det. 
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6. Analys 

I analysen granskas resultatet tillsammans teoretiska utgångspunkter och tidigare forskningen ur 

olika perspektiv och infallsvinklar. 

  

6.1. Analytiskt angreppssätt 

I analysen granskas den insamlade empirin där relationen till de teoretiska utgångspunkterna samt 

den tidigare forskningen undersöks där syftet och frågeställningarna utgör en grund. Precis som 

nämnt i metoden använder sig inte forskarna av hypoteser utan försöker förstå problemet i ett 

större sammanhang samt att forskarna är öppna om egna subjektiva åsikter kring ämnet vilket 

Markula och Silk (2011) understryker. I forskarnas fall har den ena av dem upplevt sig orättvist 

behandlad på grund av sin bakgrund medan den andra inte känt av det överhuvudtaget. Det leder 

till att studiens forskare inte delar subjektiva åsikter vilket leder till ett mer objektiv angreppssätt 

på den insamlade datan.  

 

Livsberättelse har använts som teoretiskt angreppssätt, detta eftersom Thuren (2003) menar att 

forskarna ska använda sig av förstahandskällor samt att historier som återberättas, förvrids och 

förfalskas vanligen kraftigt. Dessutom har studiens frågeställningar och intervjufrågor 

tematiserats med fokus på personernas egna erfarenheter och upplevelser. Vidare leder kvalitativ 

insamlingsmetod till att analysen är öppen för diskussion, främst med tanke på validiteten av 

tolkningen menar Gratton och Jones (2010).  

 

6.2. Karaktäristiska drag och likheter 

Richardson (1990) tydliggör att en aspekt i användandet av livsberättelse som teori handlar om att 

förstå en persons identitet, genom att förstå en människas identitet ger det en förståelse för deras 

tankar. Studiens intervjuguide har utformats med utgångspunkt i detta och med syfte att först 

belysa informanternas privatliv. Detta för att skapa en förståelse för informanternas privatliv, 

vilket skapar en förståelse för deras fotbollsliv, samt en förståelse för deras erfarenheter och 

åsikter som berör fotbollen som integrationsverktyg.  
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Empirin avslöjar att hälften av informanterna är födda i Sverige, men att resterande del är födda 

utomlands. Faktum är att samtliga informanter har föräldrar där både mor och far är födda i 

utlandet, noterbart är även att endast tre av 20 föräldrar har en eftergymnasial utbildning. Vad 

som är av intresse ur analytisk synpunkt och som vi återkommer till senare är att åtta av tio 

informanter har bott i det de själva benämner för mångkulturella förortskvartér. Det är ett faktum 

som binder samman majoriteten av informanterna, än mer avslöjar det deras klass i samhället 

vilket Richardson (1990) hävdar att en livsberättelse kan göra.  

 

Utländsk bakgrund, lågutbildade föräldrar och bosatta i förorten under sin uppväxt är parametrar 

som fyra av informanterna kan associera sig med. Vidare kan tre informanter känna sig 

sammankopplade med att de varit bosatta i förorten, är av utländsk bakgrund och med en 

högutbildad förälder. Resterande tre informanter har förvisso inte växt upp i förorten men 

samtliga är av utländsk bakgrund och ingen av föräldrarna är högutbildade.  

 

Karaktäristiska drag som går att utvinna av ovanstående, är att tio av tio har en eller flera 

föräldrar som inte har någon eftergymnasial utbildning. Men framför allt så har åtta av tio 

informanter bott i den mångkulturella förorten, som tidigare nämnt. Om vi utgår från den tidigare 

forskningen och studien som Riksidrottsförbundet genomförde 2003, ska majoriteten av 

informanterna som växt upp i förorten ha en åsikt som säger att de behöver jobba hårdare för att 

lyckas inom idrotten. Noterbart är att den tidigare forskningen redogör för att ungdomar med 

utländsk bakgrund behöver jobba hårdare, inte på grund av etnicitet utan snarare på grund av 

deras sociala klass. Intressant nog, är ingen av de åtta informanterna som växt upp i förorten av 

den åsikten. Det finns de som anser att de behöver eller har behövt jobba hårdare inom idrotten, 

men inte på grund av sociala klass utan snarare på grund av etnicitet.  

 

Närmare bestämt rör det sig om en av åtta som är av den åsikten, Emina upplever att hon har 

behövt vara avsevärt bättre än sin svenska konkurrent för att få spela. Eminas åsikter kan leda till 

att hon uppfattas som bitter eftersom hon inte lyckats ta sig till eliten och det kanske är det som 

mynnar ut till en sådan åsikt, framför allt med tanke på att hon får stöd i den åsikten av Indira. 

Indira tydliggör att hon själv upplevt att hon behövt vara minst dubbelt så bra, om inte mer, än sin 

svenska konkurrent för att få spela. Faktum är att Indira inte växt upp i förorten likt Emina, men 
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något som hon och Emina har likt är det faktum att ingen av de har lyckats ta sig till elitfotbollen 

på klubbnivå.  

 

Ur empirisk synpunkt går det att utpeka kvinnornas misslyckande med att nå eliten, och att söka 

en förklaring till deras åsikter i det. Men faktum är att Albana är inne och berör samma ämne utan 

att kunna sätta fingret på det. Albana ger den analytiska synvinkel ett djup, eftersom hon i 

dagsläget tillhör Eskilstuna City som huserar i Damallsvenskan, vilket innebär att Albana är en 

kvinna som har nått eliten. Men trots det talar hon om en förutfattad mening som hon hade när 

hon var yngre, en mening som säger att invandrare behöver jobba hårdare än den etniska 

svensken för att lyckas inom idrotten.  

 

Ur ett teoretiskt perspektiv går det dock att utläsa karaktäristiska drag hos de kvinnliga 

informanterna. Tre av fyra kvinnliga informanter har en åsikt kring upplevelsen att behöva arbeta 

hårdare än den etniska svensken. Marija är den fjärde kvinnan, och hon har ingen specifik åsikt 

och inte heller någon upplevelse av det. Teorin livsberättelse säger enligt Richardson (1990) att 

en individs mening med livet sätter grunden för en förståelse av deras tankar i livet, i det här fallet 

har livet hos Emina, Indira och Albana präglats av fotbollen och deras vilja att lyckas inom den. 

Där av har de även starka åsikter kring ämnet. Marija som enligt henne själv enbart ägnat sig åt 

fotbollen för att den är kul, har inte ägnat särskilt mycket tankar kring uttagningar och orsakerna 

bakom dem. För henne har fotbollen endast varit en rolig sysselsättning, och när det roliga tog 

slut då slutade även hon spela.  

 

Den tidigare forskningen som Riksidrottsförbundet (2003) presenterar är inne på samma tema 

som de kvinnliga informanterna, de redogör för att nationalitet inte är en avgörande faktor på 

idrottsarenan. Däremot hävdar de att ungdomarnas erfarenheter vittnar om att den har en viss 

betydelse eftersom det är vanligt förekommande att utländska ungdomar ofta upplever att de 

behöver arbeta hårdare än en etnisk svensk, för att få möjligheten att lyckas. Vidare hävdar 

Riksidrottsförbundet (2003) att ungdomar med utländsk bakgrund trots det har tillit till den 

svenska idrotten, även om orättvisa kan förekomma så anser de att idrotten är en arena där alla 

kan vinna matchen, bara individen är bra nog.  
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Det här med att vara bra nog som spelare med utländsk bakgrund är intressant ur ett analytiskt 

perspektiv. Albana är nämligen inte den enda informanten i studien som är av den åsikten, 

Darmin och Enis är två andra informanter som likt Albana har en uppfattning som säger att, bara 

du är bra nog så får du chansen. Intressant är det faktum att samtliga tre informanter som har den 

åsikten är individer som har spelat fotboll i Sveriges högsta ligor, närmare bestämt Allsvenskan 

och Damallsvenskan. Om vi utgår från de teoretiska utgångspunkterna där livsberättelse står i 

fokus kan vi finna följande förklaringar till att de tre informanterna är av den åsikten, den första 

förklaringen kan finnas i det faktum att de tre informanterna aldrig upplevt orättvisor i 

uttagningar eller att de på något sätt känt sig särbehandlade. Den andra förklaringen kan dock 

finnas i att informanternas tankar och åsikter färgats och formats av att de faktiskt lyckats ta sig 

till eliten, där igenom har de uppfyllt det de ständigt strävat efter och då kan negativa upplevelser 

och erfarenheter förbises eftersom de ändå uppnått sina drömmar.  

 

I en livsberättelse är tolkningar av erfarenheter och händelser baserade på en persons mening med 

sitt liv enligt Johansson (2005). Med det i beaktande kan det ligga något i att de tre informanterna 

som lyckats nå sina mål faktiskt förbi ser negativa erfarenheter. För det finns något i det här med 

att behöva vara “bra nog” som samtliga tre informanter lyfter fram. Anledningarna till att Albana 

säger det kan ha att göra med det som lyfts fram i empirin, det faktum att hon alltid behövde vara 

bra nog ute på gården med grabbarna, kan vara en orsak till att det ligger starkt betingat hos 

henne och att hon alltid upplever att hon måste vara “bra nog”. Men att Darmin och Enis säger 

det är desto svårare att finna en förklaring till, vid en första tanke kan det endast vara ett uttryck 

de nyttjar, men vid en andra tanke är det ett intressant sammanträffande att samtliga tre som 

lyckats med fotbollen talar i termer om att de har varit tvungna att vara “bra nog”. 

 

För att knyta ihop den analytiska säcken kring de karaktäristiska dragen som går att utläsa från 

intervjuerna med informanterna kopplar vi återigen in teorin. En aspekt som en livsberättelse 

omfattar har att göra med kollektiva berättelse. Emina och Indira talar om att de behövt vara 

bättre än svensken.  Albana, Darmin och Enis talar i termer av att bara du är “bra nog” så lyckas 

du. Anmärkningsvärt är att samtliga informanter talar utifrån termerna invandrare och svensk, de 

talar om att du som invandrare måste vara dubbelt så bra, eller bara du som invandrare är bra nog 

lyckas du. Med andra ord talar informanterna om hela folkgrupper när de generaliserar 

invandrarna från svenskar vilket gör det hela till en kollektiv berättelse. Richardson (1990) 
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hävdar att en kollektiv berättelse ofta framkommer när en individ söker förbättringar till något 

bättre i en sektor, eller i hela samhället. De som berättar kollektiva berättelser upplever enligt 

Richardson att de är underordnade i samhället, i det här fallet är sektorn fotbollen och de 

underordnade tycks bevisligen vara de med utländsk bakgrund. Detta kan kopplas samman med 

det som tas upp i den tidigare forskningen, Socialstyrelsen (2009) menar på att det är oftare att 

människor med utländsk bakgrund blir socialt utsatta jämfört med personer utan utländsk 

bakgrund i Sverige 

 

6.3. Intervjupersonernas erfarenheter och tankar om integration 

Precis som tidigare nämnt är studien baserad på fotboll och integration, därmed blir det som 

Nationalencyklopedin (2016) benämner för samhälle, fotboll istället, i det här fallet. Vilket 

innebär att denna studie använder begreppet integration, som en process där minoriteter, i 

studiens fall, individer med utländsk bakgrund, slussas in och blir delaktiga i den svenska 

fotbollsrörelsen. I studiens fall är det åtta av tio informanter som bott i ett mångkulturellt 

förortskvartéer men när de väl spelat fotboll på gården har ytterst få av dem nämnt att personer 

med svensk bakgrund deltog. Därtill spelade Amel också ute på gården med enbart utländska 

barn, utan att faktiskt bo i ett förortskvartéer.  

 

Både Amel och Namik berättar att svenskarna ofta höll på med dyra sporter som exempelvis 

ishockey och att invandrarna inte hade råd utan spelade fotboll på gården istället. Dessutom 

hävdar Riksidrottsförbundet (2010) att det är en större procentuell del personer med utländsk 

bakgrund än svenskar i den svenska fotbollsrörelsen. Som ovan nämnt klargör Amel och Namik 

att de med utländsk bakgrund inte hade råd med de dyra sporterna, vilket kan kopplas samman 

med det Rostila och Fritzell (2014) benämner. De hävdar att invandrare från Europa och 

Mellanöstern är överrepresenterade i den låga arbetsklassen samt att invandrarna generellt sett 

har lägre inkomst och hög förekomst av fattigdom.  

 

Då livsberättelse är en meningsorienterad teori innebär det att ett klargörande uträttas om vad 

som menas med olika begrepp, hävdar Engdahl (2001). Dessutom innebär livsberättelsen att det 

är en egenberättad historia av sitt liv som präglats av sociala och kulturella mönster, samt att 

fokus ligger på individens tolkningar av erfarenheter och händelser. Vidare hävdar nio utav tio 
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intervjupersoner att fotbollen, utifrån deras egna livsberättelse, är ett integrationsverktyg för att 

förena kulturer och ett universellt språk som alla kan tala. Den enda som inte höll med om det var 

Enis, vilket kan kopplas till att han var äldre än övriga informanter när han kom till Sverige, 

undantaget Igor som är specialfall eftersom han kom hit med syfte att spela fotboll på en hög 

nivå.  

 

Alla tio informanter anser att de själva blivit bemötta på ett positivt sätt gällande deras bakgrund 

och integration i fotbollen. Däremot tycker två av tjejerna att de blivit orättvist behandlade i 

konkurrenssituationer på grund av sina bakgrunder. Detta kan jämföras med Riksidrottsförbundets 

(2010) studie där var femte ungdom med utländsk bakgrund slutade i föreningsidrott på grund av 

att de ansåg att ledarna inte behandlade alla lika.  
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7. Diskussion/Slutsats 

I en perfekt värld är fotbollen ett ultimat verktyg som förenar olika kulturer och människor från 

olika bakgrunder till en miljö som alla kan ta del av och utvecklas inom. Men så glasklart är inte 

fallet fotboll och integration. Faktum är att det finns fall där integrationen lyckats, och således 

även fall där den samma misslyckats. Genom att intervjua tio informanter som tagit del av den 

svenska fotbollsrörelsen är det föga möjligt att ge en sann bild av hur integrationen tas i uttryck 

till vardags inom den svenska fotbollen. Däremot kan den bild som gestaltas av de tio 

informanterna skapa en förståelse och verka som en ingång alternativt ett filter in till den riktiga 

verkligheten. 

 

Informanternas åsikter kring fotbollen som integrationsarena är i allmänhet överensstämmande 

med varandra, specifikt talat är alla informanter av åsikten att fotbollen är en arena som ger 

individer möjligheten att vara en del i ett kontext som förenar kulturer. Dock finns det åsikter som 

tydliggör att fotbollen inte bör förfinas ur integrationssynpunkt, även om informanterna anser att 

fotbollen har en god grund för att vara en integrationsarena i samhället så är språket en barriär. 

Med andra ord är fotbollen inte det världsspråk som det enligt Enis kan lyftas fram till att vara, 

utan språkkunskaperna finns det risk för att individen isoleras enligt erfarenheterna hos Igor, 

vidare anser han att när språkbarriären väl bemästrats så är idrotten den optimala sektorn att 

snabbt komma i kontakt med människor och ta del av ett minisamhälle i samhället.  

 

Med ovanstående i beaktande kan det anses att idrotten har en god grund att tjäna samhället i 

integrationsprocessen, ur informanternas svar går det att utvinna ett förtroende och en stor tillit 

till fotbollen. Det talas i termer av att fotbollen inte bara är en arena där olika kulturer och 

bakgrunder förenas, den är dessutom en sysselsättning som enligt Namik håller ungdomarna borta 

från gatan. Abdi som har enstaka negativa upplevelser hyllar trots det idrotten och pekar på sina 

erfarenheter från tiden i Haga.  

 

Då var det ett praktexempel nästan. Det var ungdomar som gillade fotboll men 

hade olika kulturer och de här kulturerna, alltså, alla kulturerna respekterades och 

de var ingen som tänkte mer på själva kulturen som någonting negativt, att vi har 
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olika kulturer, alltså man drog nytta av det. Man använde det till att göra något bra 

istället, det var ingen rasism. (Abdi)  

 

Faktum är att det ligger något i idrotten som individer vill ha fram, faktum är att det finns något 

inom den som informanterna finner värt att hylla utan att för den saken skull glorifiera den eller 

försöka förfina den till något den inte är. För visst finns det negativa erfarenheter, det har inte 

minst Abdi fått erfara då han blivit kallad “jävla neger”. Men trots att det finns sådana 

erfarenheter så tas fotbollen i försvar, och framför allt de aktiva inom den. Istället pekas publiken 

och folk runt omkring fotbollsplanen ut för att vara bovarna i fallet. Speciellt pekas de mindre 

orterna ut och publiken i dem ut.  

 

Slutsatsen som går att dra av ovanstående är följande. Fotbollen är inte bara en möjlig 

integrationsarena för samhället i övrigt, den är en fostrande sektor som fostrar goda 

samhällsmedborgare utifrån de normer och värderingar den står för. Det kan anses vara klyschigt, 

men faktum är att de aktiva inom idrotten kommer i kontakt med människor, de lär känna 

människor från olika länder men framför allt människor som har levt under andra omständigheter 

än de själva och som har helt andra saker med sig i bagaget.  

 

Abdi som tillika är den enda mörkhyade informanten som studien involverar utlämnar 

information som båda forskarna har erfarenheter av. När det väl förekommer att någon slänger ut 

sig rasistiska glåpord, vilket som tidigare nämnt oftast sker i mindre orter och från publikens sida. 

Så är den första att kliva fram en lagkamrat, och då oftast en svensk sådan som enligt honom kan 

reagera betydligt hårdare och aggressivare än vad han själv gjort. Abdis erfarenheter kan anses 

vara en tillfällighet, men Namik understryker att det vilar en viss ovana av mötet med utländska 

människor, eller en viss rädsla över mötet med invandrare för folket i mindre orter.  Av egna 

erfarenheter har Namik vetskap om att det faktiskt existerar, när han skulle skriva på för en 

förening i en mindre ort strax utanför Växjö fick han höra att föreningen inte hade en sund bild av 

invandrare. Faktum är att de inte hade en enda i laget och han avslöjar att de var väldigt 

noggranna med att poängtera deras bild av invandrare, de var bråkstakar som kunde ställa till med 

problem. Men Namik värvades och visade sig vara precis som alla andra, anmärkningsvärt är att 

föreningen idag består av 50 procent invandrare enligt Namik, noterbart är att båda tränarna för 

föreningen dessutom är invandrare.  
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Idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet lyfts ofta fram för att vara av nytta ur 

integrationssynpunkt, och den har sina goda sidor. Men det finns ändå något där som tyder på att 

allt inte är så vackert som det utges för att vara. Det är ett abstrakt problem, som inte riktigt går 

att känna och ta på men som bevisligen finns där. Det är ett problem som är än svårare att tala om 

och diskutera eftersom du som individ alltid riskerar att hamna i den rasistiska skottgluggen. Det 

är med andra ord en styrka för denna studien att forskarna är av utländsk bakgrund, eftersom det i 

någon mån kan anses vara mer acceptabelt av invandrarna, att invandrare talar om dem.  

 

En slutsats som tydligt går att utläsa av intervjuerna med informanterna är att det finns en 

förutfattad mening av att du som individ med utländsk bakgrund, måste vara minst dubbelt så bra 

som den konkurrerande svensken för att få spela. En förklaring till att det finns en sådan 

förutfattad mening från invandrarnas sida kan vara så enkel att det faktiskt är så. En annan 

förklaring till det skulle kunna vara ovanan av mötet med svenskar inom fotbollsrörelsen. För de 

finns de informanter som av någon anledning trott att det skulle vara så, men när de väl satt sig in 

i rörelsen så har de inte alls upplevt någon sådan diskriminering. Denna förutfattade mening kan 

benämnas för omvänd rasism, med andra ord att det finns en förutfattad mening om svenskar och 

deras agerande vid uttagningar. Faktum är att denna förutfattade mening kan kopplas samman 

med Namik och hans erfarenhet av den lilla föreningen som förutsatte att invandrare var på ett 

visst sätt. Varför? Jo, för att likheten i fallen är påtaglig.  

 

Invandrarna har haft en förutfattad mening om att svenskarna på ett visst sätt, och svenskarna har 

i vissa fall förutfattade meningar om att de med utländsk bakgrund ska vara på ett sätt. Kontentan 

av att dessa två sidor möts inom fotbollen mynnar med utgångspunkt i denna studie ut i en 

fungerande fotbollsrörelse där dessa två grupper förenas. Men med vissa skönhetsfläckar, för 

riktigt så simpelt är dock inte det här med fotboll och integration i vardagen, det är betydligt mer 

komplext. För hur mycket vi än önskar att idrotten ska förena olika kulturer och bakgrunder, så 

talar samtliga av studiens informanter i någon form av “vi” och dem” perspektiv. Det är ett tecken 

på att allt inte är så enhetligt som det ibland uppges för att vara. 

 



 

41 
 

Tre av informanterna talar ur termer av att idrotten är etniskt blind, det spelar ingen roll varifrån 

individen kommer bara du är duktig nog. Samtliga av de tre informanterna som uttrycker sig på 

det viset är individer som nått eliten inom det svenska seriesystemet, vilket såklart är intressant 

speciellt med tanke på det Esk (2016) benämner  

 

Idrotten bygger på att den får folk att vilja aktivera sig och att den inte bryr sig om 

bakgrund, religion eller vilken kultur den aktive kommer ifrån. Så ser det ut i hela 

världen men titta på topparna i svenska idrottsförbunden, titta vilka som styr de 

stora landslagen, titta vilka som tränar de stora svenska klubbarna. Då ser ni hur 

integrationen verkligen fungerar i svensk idrott. Men det framgångsrika U21-

landslaget, då? Var inte det en härlig bild av det nya Sverige? Jo, om vi vill göra 

det enkelt för oss. Men vill vi se mer nyktert på läget är det enkelt att konstatera att 

idrott alltid bara har varit riktigt välkomnande för den som är duktig. (Johan Esk, 

2016) 

 

Med de tre informanterna och ovanstående citat i beaktande går det att konstatera att idrotten är 

välkomnande, om inte annat för de som är duktiga nog. Men för de som inte riktigt lever upp till 

förväntningarna av att vara bra nog som invandrare då? Det får naturligtvis vara kvar inom 

idrotten, problemet ligger bara i att de inte får göra det på samma nivå som den ur 

skicklighetsperspektiv jämlika svensken. Det är naturligtvis ett perspektiv att se saken ur, ur ett 

annat perspektiv går det att se den bittra sidan hos de som misslyckats, och att försöka tona ner 

det hela. Men faktum kvarstår, det är inte bara Emina och Indira som gjort uttalanden om att de 

behövde vara två, tio eller 100 gånger bättre än svensken, det har nämligen Zlatan Ibrahimovic 

själv gjort. Och än mindre har Zlatan någon anledning att vara bitter över ett misslyckande med 

att nå eliten.   

 

Sammanfattningsvis har informanternas livsberättelser utlämnat att fotbollen är en sektor som 

berör och väcker starka känslor hos individer, det är en sektor som behandlar glädje, sorg men 

framför allt hopp och drömmar. Samtliga benämnda faktorer är tillika faktorer som har en stor 

inverkan på en individs åsikter och tankar enligt teorin livsberättelse. Det är med utgångspunkt i 

förståelsen för detta som diskussionen har omfattat två sidor av myntet, utan att ta parti för någon 
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eller något. Med primärt fokus på att kartlägga hur integrationen ser ut till vardags inom 

fotbollen, samt för att finna anledningarna som kan ligga till grund för det hela.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Lars, initiativtagare till “välkommen cup” säger följande: – Många i samhället vill hjälpa 

till, men vet inte hur. Vi kände att fotboll är en universell sak och på planen är alla lika. För 

att på något sätt bidra till att flyktingbarnen kan komma närmare det svenska samhället så 

tyckte vi att fotboll var en bra idé, säger han. 

 

Admir grundare av “idrott utan gränser” säger följande – Idrott kan vara första steget. 

Sedan handlar det om att få ”kidsen” att se möjligheterna och ge dem självförtroende. Då 

tittar vi inte bara på idrott utan mer på deras utveckling. När någon som aldrig vågat stå på 

en scen går upp och kör streetdance och gör sin grej, då vet man att det är grymt. Bara en 

liten insats kan få en människa att växa.  

 

Jesper Fundberg är lektor i idrottsvetenskap med inriktning mot etnicitets- och genusforskning, 

och han efterlyser en tydligare beskrivning av vad integrationsarbete faktiskt ska innebära. 

– Jag tror att vi måste förstå och definiera vad vi menar med integration. Idag blir det ord och så 

tillsätts en massa medel, resurser och uppmärksamhet. Men det är egentligen ingen som vet vad 

problemet är och vad det är som ska göras. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: 

Privatliv 

1. Berätta vem du är, Ålder, Syselsättning , Familj? 

 

2. Är du född i Sverige eller utomlands? Om Sverige, Vilket land är dina föräldrar födda i? 

 

3. Är dina föräldrar högutbildade? 

 

4. I vilka områden växte du upp i under dina barndoms- och tonår? Då tänker vi främst på ort,stad 

om det varit villaområde eller förortskvarter? 

  

Introduktionsstadiet i fotbollslivet och unga år 

 
5. Hur kommer det sig att du började spela fotboll, berätta för oss hur du hamnade inom fotbollen 

och vad den har inneburit för under din barndom. 

6. Berätta för oss hur du upplevde gjädje, sorg och motivation inom fotbollen? 

7. Har du någon gång funderat på att sluta spela fotboll, och varför i såfall? 

8. När har fotbollen varit som roligast för dig och varför? Och när har du upplevt att fotbollen ger 

dig energi i ditt liv utanför den. 

9. Hur har fotbollen påverkat din självkänsla?  

Följdfrågor: Har ditt fotbollsutövande någon gång fått dig att gråta?  

Har du någon gång hamnat i slagsmål eller tumult i anslutning till fotbollen, och i sådana fall 

varför? 

 Fotbollslivet nu 

10.  På vilket sätt är du involverad i fotbollen idag och på vilken nivå? 

11. Hur påverkar fotbollen ditt liv idag? Alltså, hur påverkas ditt privatliv av ditt 

fotbollsutövande. 

12. Hur påverkar fotbollen din självkänsla idag? 
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13. Vilken förening representerar du nu? Och vilka föreningar har du representerat. Ta oss 

igenom din karriär genom att berätta vilka fotbollsklubbar du har spelat i. Och hur ditt fotbollsliv 

har sett ut sen du var liten? 

Fotboll och Integration 

14. Fotboll och Integration, Vad är det för dig, utifrån dina egna erfarenheter? 

15. Flyktingar och Invandring är ett aktuellt ämne i Sverige idag, berätta hur det var för dig att 

ansluta dig till fotbollen när du kom till Sverige, alternativt att ansluta dig till fotbollen med en 

utländsk bakgrund, Vad har du för erfarenheter? 

16. Hur har fotbollen påverkat ditt liv utanför fotbollsplanen i Sverige?  

Säkerhetskontroll 

Upplever du att du har gett en rättvis bild av dig själv? eller vill du tilläga alternativt förtydliga 

något? 

 

 

 


