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Förord	
Jag vill rikta ett enormt tack till handledare Lars Lagergren som bidragit med tydlig och 

strukturerad handledning som givit gott stöd i uppsatsens process och även tusen tack 

för gästvänligheten av Malmö FF och AIF Barrikaden som har bidragit med varmt 

omhändertagande som bidragit otroligt mycket till examensarbetet. 	  
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Abstract	
The refugee crisis has made a huge impact on the Swedish society and one of the 

solutions from the Swedish government has been the community sports. The Swedish 

government have funded a big amount to ease the integration process for the refugees. 

The question is, can all community sports engage? Why do they engage? What will 

happen with the projects now when the border is closed? The purpose of this study is to 

examine the stories from high and low level football clubs regarding their integration 

projects and what the intention of running these are with the use of Bourdieu’s 

perspective. The method for the study has been interviews, document analysis and 

observations. The findings of the study show through the perspective of Bourdieu an 

increased social capital may be produced at both groups and they want to do their part 

in the society within the field of football. 

 

Key	words:	Football,	Integration,	Social	capital,	Sports 
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Sammanfattning	
Under den senaste tiden har Sveriges regering givit stora ekonomiska stöd till idrotten i 

syfte att förenkla integrationen sett till den stora flyktingströmmen som pågått till 

landet. Frågan är om alla idrottsföreningar är redo för detta eller bidrar endast på grund 

av pengarna eller varför ställer idrotten upp? Vad kommer hända framöver nu när 

gränserna är stoppade för flyktingar. Studiens syfte är att förstå Malmö FF och AIF 

Barrikadens berättelser kring deras integrationsprojekt och undersöka vad 

nyttofunktionen för deras integrationsprojekt är ur ett sociologiskt perspektiv. 

Med hjälp av Bourdieus fält, kapital och habitus har jag tolkat berättelsen från en 

elitfotbollsklubb och en breddfotbollsklubb. Studiens metod består av insamlingsmetod 

i form av tidigare forskning och egen empiriinsamling genom observationer, 

dokumentanalys, intervjuer och dessutom bearbetningsmetod i form av kvalitativ analys 

utifrån intervjuer, projektplan och observationer. Oavsett vilken klass eller vart du 

kommer ifrån så kan Bourdieus perspektiv hjälpa mig att tolka hur både individer och 

grupper agerar i ett fält. 

Resultatet visar två skilda integrationsprojekt där den ena klubben skapat ett lag för 

ensakommande flyktingar och den andra bedriver spontanfotboll. Båda 

Fotbollsklubbarna vill bidra till samhället och ser idrottsföreningslivet som en bra 

aktivitet för nyanlända att slippa oro och utveckla ett socialt kapital. 

Integrationsprojekten grundar sig i fotbollens fält med givna regler som sätter båda 

projekten på utmaningar. Smaken för fotboll finns hos majoriteten av deltagarna och de 

har börjat utveckla sitt sociala kapital med fler vänner. Det kan vara så att regeringens 

förtroende på idrotten betydelse, ett symboliskt kapital kan vara en mötesplats för 

integration. 

 

Nyckelord:	Fotboll,	Idrott,	Integration,	Socialt	kapital	 	
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Inledning	
Gabriel Wikström och Björn Eriksson sa (Regeringen, 2016):  

En av aktörerna som klivit fram och tagit ansvar är idrotten. Det är därför viktigt 
att fortsätta skapa goda förutsättningar för samverkan mellan folkrörelse och 
samhället. Detta gör idrottsrörelsen särskilt lämpad i såväl mottagande som 
etablering av asylsökande.  Många har kunnat få en första kontakt med det 
svenska samhället, lärt sig språket, fått nya vänner och en meningsfull fritid.  

	
Regeringen gav ett stort ekonomiskt stöd (90 000 000 kr) för att etablera nyanlända 

flyktingar i Sverige (Huitfeldt, 2016).	
 

Detta leder mig in på exempel av aktuella forskningsfrågor inom fältet: 

 

- Hur ser nyanlända barn och ungdomar på idrott i Sverige (Karlefors, 2012)? 

- Varför har sport blivit del av den offentliga policyn för integration (Agergaard, 2011)? 

 

Det problematiska här är inledningsvis att det ännu inte finns ett rätt eller fel svar till 

detta. Dessutom gällande nyanlända flyktingar, så har antalet ökat den senaste tiden till 

Sverige (Majlard, 2015). Däremot under 2016 bestämdes det att gränsen stoppas och 

inga fler skall komma in. Hur ställer sig regeringen till att hjälpa dem som kommit in 

och vad ska de som får avslag göra och vad ska de som stannar göra? Som regeringen 

redan uttalat sig så finns en förväntan på att idrotten skall lösa detta. Frågorna är 

aktuella både när det gäller allmänheten, samt det vetenskapliga, där det dels kan 

undersökas hur allmänheten påverkas av nyanlända samt ur ett idrottsvetenskapligt 

intresse hur idrotten kan användas eller används och integreras med nyanlända samt 

existerande samhälle. Med detta stöd har flertalet idrottsföreningar runt om i Sverige 

tagit initiativen och gör olika sorters integrationsprojekt som innebandy (Idrott för 

integration, 2016), fotboll (Vigårda IK Fotboll, 2015) och lite av varje (Åberg, 2016). 

Men vad är deras syften, varför gör de det? Är det bara pengarna som styr? Hur ser 

idrotten egentligen på nyttofunktionen och om det nu inte kommer fler flyktingar, utan 

stoppet ger bara ett visst antal, ja, vad vill man uppnå med projekten? Är de 

engångstillfällen? Vad är långtidsperspektiven? 

 

 



	
	

12	

Det är ett komplext ämne som jag önskar kunna bidra med en del upptäckter genom att 

undersöka Malmös elit- och breddfotbollsklubbars integrationsprojekt. Min institution, 

Idrottsvetenskapen, har öppnat upp ett tema inom sport och integration och detta ses 

även som ett aktuellt ämne idag med regeringens stora stöd till idrotten. Dessutom ger 

regeringen nu årligen 64 000 000 kr som stöd till idrotten, där de anser att idrotten 

erbjuder goda möjligheter till nyanlända att bli en del av samhället (Regeringen, 2016). 

 

Med tanke på den snabba utvecklingen av inkommande flyktingar så kan det anses 

underlätta för det svenska samhället om de integreras in i samhället. Även med 

regeringens uppdrag till idrotten att vara en mötesplats för integrationen så finner jag ett 

problemområde; dels vad idrotten själva har för nyttofunktion utöver att de fått order, 

samt nu när flyktingvägarna är stoppade, vad kommer hända framöver för 

integrationsprojekten som idrotten startat? Blir det en kortsiktig lösning och temporärt 

projekt? Detta är alltså något jag vill undersöka närmare och jag kommer kolla hur det 

ser ut för både bredd- och elitverksamhet inom fotbollen.  
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Syfte	och	frågeställningar	
Utifrån tidigare forskning samt teoretisk utgångspunkt som kommer i kommande 

kapitel så ställs syftesformuleringen som följande: 

- Syftet är att förstå Malmö FF och AIF Barrikadens berättelser kring deras 

integrationsprojekt och undersöka vad nyttofunktionen för deras 

integrationsprojekt är ur ett sociologiskt perspektiv. 

 

Syftet kan därefter specificeras med hjälp av frågeställningar som färgas sedermera 

utifrån de teoretiska utgångspunkterna som underlättar kopplingen till empirin i 

analysen: 

- Vad berättar klubbarna om erfarenheten av integration med ensamkommande 

flyktingar? 

- Varför gör respektive fotbollsklubb ett integrationsprojekt? 

- Vad händer sen? Vad vill man uppnå? 

 

Med hjälp av tidigare litteratursökning har en så tydlig och realistisk syftesbeskrivning 

försökt framställas, då det underlättar för både forskare som för läsare av texten att 

förstå vad som kommer undersökas enligt Bryman (2002, 453-454). Andra kriterier 

Bryman tar upp är att syftes- och problemformuleringarna kompletterar varandra på ett 

tydligt sätt och bidrar med koppling till Bourdieus teorier och tidigare forskning om 

lagsport och integration. Frågeställningarna bidrar till en lättare argumentation till 

texten och med tidsramar i åtanke och det nya stödet till idrotten gällande integration så 

finns mycket oupptäckt. Gällande syftet hur det ser ut genom berättelser om mötet av 

ensamkommande flyktingar i Malmös fotbollsklubbar, så anses det vara en 

genomförbar formulering och rätt storlek sett till tiden. 
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Tidigare	forskning	
Inledningsvis kan ämnet sägas vara aktuellt idag och jag ska i följande kapitel ta upp 

vad tidigare forskning har forskat om inom området idrott och integration. Det är av stor 

vikt att jag har en syftesformulering och frågeställningar som inte redan finns med i 

tidigare forskning, så jag inte gör något som redan forskats om (Bryman, 2002, 453-

454). 

 

Det finns en mängd olika begrepp och definitioner som kan tolkas diffusa när det 

kommer till orden integration och idrott och på vilken nivå idrotten har forskats inom. 

Först kommer jag definiera nyckeltermerna som använts och därefter redovisa min 

kunskapsöversikt av tidigare forskning (se bilaga 1). 

Begreppsdefinitioner 
Idrott, kan vara komplicerat att förklara men jag när jag syftar till idrott så menar jag det 

utifrån artikelsökningen som gjorts. Där finns en tendens gällande att idrott handlar om 

olika fysiska aktiviteter som görs i syfte för förbättrad hälsa och prestation som t.ex. 

idrottsundervisning i skolan eller i idrottsföreningar i olika länder men även på egen 

hand på fritiden (Centrum för Idrottsforskning, 2016). 

 

Integration, har också olika tolkningar men för att definiera det ur en svensk kontext då 

uppsatsen utförs i Sverige har jag valt att utgå från regeringens definition, ”att etablera 

nyanlända i samhället ”(Regeringen 2016). Med integration så menar jag i den här 

uppsatsen de människor som anlänt till Sverige sen 2 år tillbaka som är 

ensamkommande. 

 

Socialt kapital, i form av inkludering/samhörande och exkludering. Dessa behandlas i 

tidigare forskning som nätverk mellan personer, att oavsett persons bakgrund, kan 

antingen kännas välkommen i andra grupper eller bli utanför nätverk (Walseth, 2008). 

Det kommer även definieras med hjälp av Bourdieus teorier i avsnittet teori där socialt 

kapital ingår i hans begrepp, kapital, men det kommer även redogöras begrepp som 

habitus och fält. 
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Kunskapsöversikt av tidigare forskning 
En av flera forskningar tar upp lagsportens värden som positiva, där resultat kan ses ur 

särskilt fotbollsexempel att det ger: hälsa, glädje, socialt kapital, disciplin, demokrati 

och en mötesplats av olika bakgrunder/kvalitéer som tillsammans skapar ett lag (Dolk 

och Kuhn, 2015). I denna studie har en fotbollsaktivitet med personer av mångfald i 

åldrarna 12 till 65 år deltagit och engagerat sig i och verksamheten har utvecklats till 

utökade träningstider. De många olika positiva värdena har varit en bidragande roll där 

det tydligt visas hur samarbetet och kommunikationen med nya människor har överfört 

verksamhetens identiteter och bidragit till gott rykte. Det har även påvisats olika 

barriärer för integration inom idrottsarenans mötesplats där det ur tidigare forskning 

visat sig bland annat vara problematiskt med språket, en förening som inte har 

tillräckliga språkkunskaper eller har brist på kunskap om invandrarens bakgrund eller 

att det finns avsaknad av förståelse för den nyanlända att fråga om något inte är 

förståeligt (Tirone et. Al. 2010; Huitfeldt, 2015). 

 

I Kanada såg man en tendens till idrottens hjälp att bli en del av samhället, där sporterna 

fotboll, basket och badminton var de populära i undersökningens område (Tirone et. Al. 

2010). Studien gjordes med hjälp av djupintervjuer och fokusgrupper med 9 invandrare 

och 8 kanadensare. Slutsatsen var att vad som underlättar vid idrottande är att du kan 

lära känna nya vänner, få bra hälsa och ha kul. Vikten av när invandrare utövar idrott är 

på fritiden, tiden då de inte ska behöva tänka på svårigheter som de möts av under 

vardagen (Tirone et. Al. 2010). Det handlar om deras fritid, deras val, att det ska kännas 

som frivilligt. Något som visat på svårigheterna med idrottens mötesplats är när 

samarbetet inte fungerar så bra. I en ny färsk forskning varav sex intervjuer har gjorts, 

där tre är tjejer och tre är killar som är 17-19 år med olika kulturella bakgrunder är med, 

så visas en tendens att idrotten i skolan gör skillnad (Huitfeldt, 2015). När det kommer 

till att bli etablerad så har Huitfeldt förklarat att de nyanlända flyktingarna med olika 

bakgrunder har sina egna bakgrunder som påverkat deras syn på livet och för många är 

kanske inte idrott något som är vanligt. Han menar att nyanländas process att etablera 

sig stöter på många olikheter när man är i ett nytt land med nya kulturer. Ändå så vill 

regeringen trycka på att idrotten ska ta hand om de nyanlända. Huitfeldt hade ställt 

frågor om deras möte med idrottsundervisning och vad de ser är meningen med den. I 

avhandlingen berättas det att under idrottsundervisning visar det sig viktigt att 
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nyanlända är med på banan. De kanske inte förstår på grund av språkbrist men vet inte 

om de ska fråga idrottsläraren eller inte. Vad som är utmaningen men som ses möjligt 

från Huitfeldt är att det är av vikt att vi gör oss förstådda på vad de nyanlända har för 

meningar och berättelser med sig för att möjliggöra idrott för alla. Om vi vill att idrott 

ska vara en arena för alla så måste vi bidra med förståelse och regler för den. För att 

etablera nyanlända krävs det att idrotten överför sina identiteter. 

 

Jeanes et. Al. (2015) har genomgått intervjuer med 12 medarbetare inom olika 

Australiensiska idrottsorganisationer och konstaterar också att det saknas förståelse att 

unga invandrare inte får förklaringen hur de bör uppleva idrotten i landet. Detta kan ses 

med den svenska idrottsundervisningen, förståelse måste bidras från idrotten för att det 

ska bli integrerat. 

 

Det mesta tyder ändå att idrottens arena har bra möjligheter som mötesplats av 

integration men ibland åker bollen snett, hur blir det då? Ett exempel i Danmark, där 

fotbollsspelare med etnisk minoritetsbakgrund krävdes anpassa sig till idrottsklubbarna 

(Agergaard och Sörensen, 2009). Det hade gjorts kvalitativa intervjuer med 10 

fotbollsspelare av etnisk minoritetsbakgrund i åldern 14-21 och med några tränare. Det 

ställdes frågor som gällde om fotbollstalanger med etniska minoritetsbakgrunder kunde 

överföra sina förmågor inom fotbollen till den sociala aspekten. För att dessa skulle 

integreras enligt Agergaard och Sörensen så behövde de följa de danska klubbarnas 

regler. Ur denna situation gällande idrott och integration sätts förväntningarna på de 

som ska etablera sig i samhället och enligt forskarna tenderar tränarna tycka detsamma. 

De föreslår att en ny strategi bör tillämpas för att underlätta integrationen för de med 

etnisk minoritetsbakgrund. Men i en senare studie som fortsättning inom denna studie, 

har Agergaard och Sörensen (2010) antytt att tränarna vill behandla alla lika, vilket kan 

få konsekvenser på att istället för fokus på integrering, så blir likabehandlingen mer 

segregering. Det kvarstår om likabehandlingen utgick med försök att bygga ett 

samarbete och arbeta kollektivt på ett positivt sätt. Resultatet uppfattas som att 

fotbollslagen inte bidrog med tillräcklig kommunikation. 

Agergaard (2011) har även en tredje uppföljning på forskningen. Genom intervjuer har 

det framkommit tydligt att klubbarna inte försöker jobba med integration, de jobbar 

med lika värden. Detta kan vara till en nackdel att inte försöka vara mer hjälpsamma 

mot minoriteterna i gruppen. Å ena sidan vill kanske inte minoritetsspelarna känna sig 
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tyngda av specialanpassning men å andra sidan kan det kritiseras att klubbarna inte 

tillämpar tillräcklig likabehandling då minoritetsspelarna behöver tid att komma in i 

klubbarnas arbetssätt. De får istället för höga krav när de saknar en flerårig 

träningsutbildning i klubbarna jämfört med de andra spelarna. Enligt tränarna är det inte 

på grund av avsaknaden av specialanpassning kontra likabehandling som gör att 

klubbarna saknar talanger med etnisk minoritetsbakgrund, utan det är avsaknaden av bra 

kvalitéer från dem (Agergaard, 2011). Det ska dock nämnas att några tränare säger att 

de spelare med minoritetsbakgrunder, deras förståelse för taktik brister och bristen på 

talangerna börjar egentligen i de yngre åren, där de bör få ökad förståelse vad som sägs 

och händer. Vad säger detta om integrationen? Ska klubbarna ta ansvar och utveckla det 

sociala kapitalet med överföring av klubbarnas identiteter eller ligger detta ansvar hos 

någon annan? Bör fotbollsklubbar oavsett ålder av spelare vid behandling av 

minoritetsbakgrunder, tillämpa en överföring av klubbens spelregler? 

 

En annan studie som har undersökt om deltagande i föreningar kan leda till starkare 

socialt kapital är Walseths studie om ”Bridging and bonding social capital in sport - 

experiences of young women with an immigrant background. Walseth (2008) 

undersöker detta i Norge med intervjuer av 15 kvinnor med invandrarbakgrund i åldern 

16-25. Visserligen kanske detta bara undersöker kvinnors syn men det bidrar med synen 

på integration och idrott. Det ska förtydligas att denna undersökning ser på lagsport och 

gav resultatet att invandrarna fick en ”vi” känsla och vara tillsammans mot en 

motståndare i matcher. Det bildas här ett eget litet samhälle och en tillhörighet som 

Walseth menar att idrotten etablerade, ett socialt kapital som byggts. De som integreras 

kan tolkas vara en grupp med svårigheter att kännas inkluderade. Ser man på Walseths 

forskning kan lagsport vara en bra aspekt för inkludering, vilket stärker Bourdieus 

teorier, men det kan finnas andra sätt också genom sport och fysisk aktivitet för att bli 

integrerad. Fehsenfeld (2015) menar att om man inte har en tillhörighet som kanske de 

norska invandrarkvinnorna så är det svårare att utföra idrott. Studien gjordes genom 12 

fokusgruppsintervjuer med personer av nedsatta förmågor av olika slag som t.ex. 

hemlös, mentalt sjuk och arbetslös. Vad som han ställer frågan är varför ska vi ens 

försöka få invandrare att idrotta? Det finns väl viktigare saker i livet? Men idrotten 

skapar god hälsa och bidrar med sociala möten där olikheter möts och utbyter 

erfarenheter (Fehsenfeld, 2015). Han menar att med hjälp av idrott kan integrationens 

process i att bryta sociala barriärer underlättas. 
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Vad det är som behövs för att idrott ska bli samhörande för invandrare är något som 

undersökts i Australien (Spaaij, 2015). Trots en smal undersökningsgrupp av bara 

somalier så konstateras att för att komma in i samhället krävs olika värderingar, språk 

och beteenden och detsamma gäller för att känna gemenskap i en idrott. I deras fall 

visar det sig att det är en stor utmaning för minoriteter att bli en gemenskap med en 

majoritet. Ett tillvägagångssätt som föreslogs kunde vara att ha flera minoriteter i en 

grupp, där de tillsammans kan integreras in i de olika värdena och beteenden som 

tillämpas inom idrotten. Detta är något som prövats i Holland där en forskning tyder på 

att fotbollen kan via tävlingsmomenten, att spela matcher med olika etniciteter bli 

problematiskt.  

Kanske är idrotten en omväg till etablering i samhället? Krouwel et. Al. (2006) ställer 

sig frågan om deltagare i idrott verkligen vill bli mixade eller om de vill hålla till med 

sin ”egna” etniska bakgrund? Slutsatsen kunde ges att man inte bör tvinga människor 

till att inkluderas i socialt utbyte, som då i fotbollen kunde leda till negativa effekter. 

Kanske är det tävlingsmomenten som i det här fallet gör integrationen av minoriteter 

genom idrott till det sämre. Det kan också vara av stor vikt att alla människor som ska 

integreras med idrott får prova på men bara på deras villkor, undvika tvång och utgå 

från deras intressen. Detta var något som löstes bra i Stockholm med fotbollsaktiviteter 

(Dolk och Kuhn, 2015). 

 

Den svenska regeringen vill som sagt visa att idrottens olika arenor är mötesplatsen för 

integration. Något som också genomsyrar forskningarna, att regeringen är med på något 

hörn oavsett land. Ett tydligt exempel på idrottens fall med regeringens inblandning är 

från forna Jugoslavien där Zec och Paunović (2015) har gjort en historisk studie på 

fotbollens roll. Regeringen ville ha ett förenat land och efter andra världskriget var det 

fotbollen som gav gemensamheten, de första multietniska föreningarna var 

idrottsföreningarna med fotbollen i spetsen. Det fanns flera sociala aktiviteter som 

regeringen kunde göra men det blev just fotbollen som skapade samvaro, vänskap och 

dedikation till att bygga/återbygga gemensamma mål. Fotbollen var något många kände 

till, vilket förenklade processen att förenas. Det är väl just det idrotten bör bidra med 

integrationen, att förenkla processen att bli förenad i samhället. Genom att erbjuda all 

möjlig idrott, så kan idrottens olika arenor bidra till att förenkla integrationsprocessen. 
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Sammanfattningsvis det som jag tar med mig är att idrottens möten med integration i 

olika arenor, det har varit spridda skurar och vissa forskningar pekar på en positiv 

tendens att idrotten inkluderar och etablerar minoriteter samtidigt som de bidrar med 

god hälsa, demokrati, disciplin och glädje. Medan en del studier tyder på negativa 

aspekter som svårigheter att tillhöra med andra minoriteter, förväntningar som 

likabehandling, inte särbehandling. 

 

Mötet inom idrotten med de som inte är som idrottens egna, speciellt inom lagsport 

menar Dolk & Kuhn, 2015; Agergaard & Sörensen, 2009; Walseth, 2008; Zec och 

Paunović, 2015, att idrotten kan överföra positiva värden och detta gör det intressant att 

undersöka hur möten inom lagsport som fotboll i Sverige fungerar, vilket jag tänkte 

undersöka i denna studie och förhoppningsvis bidra med ökad kunskap eller snarare 

förståelse i fotbollens möte med integration. En ståndpunkt inom fotbollen är att vid elit 

tillämpas likabehandling medan inom bredd inkludering, där betoningen på inkludering 

leder till ökad förståelse för minoriteterna medan som i Danmark, där anses 

fotbollsspelarna behöva anpassa sig på egen hand än att klubben hjälper dem. 

 

Avslutningsvis sett utifrån tidigare forskning om socialt kapital och integration, där 

finns en hel del forskning inom fältet av idrotten men dels finns en avsaknad på hur 

effekten ser ut inom svensk idrott. Dessutom så har riksidrottsförbundet med 

regeringen, hoppet att idrotten kan hjälpa till, men vad vill idrottsföreningarna och 

varför gör de integrationsprojekt och framförallt vad kommer hända sen? Vad vill 

idrotten som bedriver integrationsprojekt gällande ensamkommande? Idag så försöker 

man stoppa inströmningen, vad händer då när det inte finns fler flyktingar att integrera 

med? 

 

Med klubbarnas berättelser finner jag det därför både allmänt som vetenskapligt intresse 

att undersöka hur nyttofunktionen ser ut och hur integrationen kan förstås med hjälp av 

Bourdieus sociologiska perspektiv.	  
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Teori	
Pierre Bourdieu tillämpar ett sociologiskt perspektiv som jag anser lämpat till denna 

studie då han diskuterar samhällets funktion ur tre begrepp: habitus, fält och kapital. 

Dessa förklaras genom en social struktur för att förstå den sociala världen, samt så 

oavsett vilken klass eller vart du kommer ifrån så kan Bourdieus perspektiv hjälpa mig 

att tolka hur både individer och grupper agerar (Bourdieu 1999, 44). Dessa tre begrepp 

kommer jag nu redogöra samt att försöka utförligare visa hur komplext ett samhälle kan 

teoretiskt anses vara, där allt går att dra skillnader på och hur människans olika 

relationer till varandra fungerar. 

 

Till att börja med förklarar Bourdieu (1999, 47) att ett Kapital kan ske i olika ting. 

Bourdieu redogör att det finns socialt, ekonomiskt, kulturellt, politiskt och även 

symboliskt kapital som ger vid handen en kunskap som kan tillämpas bättre inom vissa 

fält än andra. Som ett exempel så är det kanske dumt för en ekonom att uttala sig 

gällande fotboll med en fotbollstränare och detsamma i motsatsen vid samtal om 

ekonomi. En kunskap, en omfattning av erfarenheter hos individer som kan, som sagt 

uttalas som en individs uppsättning av olika stora kunskaper inom olika fält. 

Till studien kommer min teoretiska utgångspunkt vara Bourdieus sociala kapital. 

Bourdieu försöker se på byggandet av det sociala kapitalet så som att möta nya 

människor och skapa nya nätverk och detta är något sportens arena möjligtvis överför 

för att öppna upp vägen vid nya möten av nyanlända flyktingar (Nicholson och Hoye 

2008, 2). Speciellt vid lagsporter, så kan lagsporternas sociala kapital överföras till 

människor som inte är som de själva vid nya möten. Grundstenarna för ett bra socialt 

kapital och för nya relationer är, kommunikation, tillit, samarbete och positivt kollektivt 

agerande (Nicholson och Hoye 2008, 44). För det säger sig självt att de som är vänner 

och känner tillit till varandra har en bra relation, ett starkt socialt kapital. 

 

Habitus är ett fenomen som beskriver individens livsstil (Bourdieu 1999, 19). Den 

miljön som individen växer upp i, skapar och formar habitus och man kan säga att 

livsstilen är i ständig utveckling. Det individen har till förfarande i sitt område eller så 

att säga fält, samt det kapital i olika former som kulturellt, socialt och ekonomiskt, 

dessa tillsammans påverkar individens habitus menar Bourdieu. Individen föds in och 

påverkas av olika sociala aspekter från uppväxten, även kallat uppväxtvillkor enligt 
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Engström (2010). Han förklarar också att alla har olika förutsättningar i samband med 

kontexten. En individ växer upp i olika miljöer, från stor stad till landsbygd, från låg 

klass i förorten till överklass i centrala Stockholm. Genom att träda in till den vuxna 

generationen kan begreppet livsvillkor bli en lämpligare definition. Dessa villkor från 

individens bakgrund i samband med förutsättningar oavsett i skola, med vänner eller 

inom arbetet kan påverka en individs handlingar. Engström (2010) förklarar vidare med 

en tolkning av individens habitus, det kan ses på olika sätt beroende på individens 

agerande. Han förklarar det som ett system av en individs handlingar, tankar och hur 

individen orienterar sig i den sociala världen. Att med egna strukturer, vanor, smaker 

och värderingar kunna agera utan att behöva tänka efter inom individens egna ramar 

men att dessa ändras beroende av kontext. Engström går vidare in på att från uppväxt 

genom livet utvecklar individen resurser, tillgångar och relationer som ger ett värde 

beroende på kontext. Det är här kapitalet kan grundas som han menar, att värdet kan ses 

ur olika perspektiv: ekonomiskt, symboliskt, kulturellt och socialt. 

Han fortsätter beskrivningen med tydligare exempel att ens habitus visas upp på sättet 

hur man agerar i olika situationer och även på vad/vilket/vilken aktionen ser ut, som 

t.ex. vilken musik individen lyssnar på och hur musiken används. Habitus är alltså en 

smaksak enligt Bourdieu (1999, 18-19), där en individs eget formande till hur man är 

idag visar hur man tar ställning i olika situationer, en individ har en egen smak vid 

ställningsantaganden. 

 

För att förklara Fält så använder Bourdieu det sociala rummet till sin hjälp (Bourdieu 

1999, 45). Från individens livsstil är varje individ en agent. Han menar att kapitalet ger 

olika värden och även individens habitus påverkas gällande kontextualisering, en 

individs fält. Inom fältet har agenten en viss position till sina relationer, ett fält. Det kan 

förklaras med olika relationer till andra agenter, och beroende på relationen får habitus 

nya ramar och kapitalen kan används på olika sätt för att få rätt värde till rätt kontext. 

Dessa fält kan te sig i olika former som inom idrotten med olika sociala positioner med 

föreningar, förbund mm. Bourdieus (1999, 23) avslutning om det sociala rummet, att 

oavsett miljö så finns det en skillnad inom rummet med de olika kapitalen som 

styrförmåga. Oavsett vilken habitus vi besitter eller kapital så kommer det alltid finnas 

situationer gällande klass och det är upp till agenter att göra en förändring, både 

individuellt som ett lag.	  
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Metod	
De olika resultaten som jag tagit upp från den tidigare forskningen påvisar ämnets 

komplexitet, flera tolkningar av ämnet görs och inget kan anses vara rätt eller fel. 

Denna studiens metod består av både sökningsmetod i form av litteratursökning (se 

bilaga 1) som insamlingsmetod i form av tidigare forskning och egen empiriinsamling 

genom observationer, dokumentanalys, intervjuer och dessutom bearbetningsmetod i 

form av kvalitativ analys.  

 

Denna kvalitativa forsknings metod kommer värdera begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet (intern validitet). För att stärka en kvalitativ forskning så eftersträvas 

tydlighet i forskningsprocessen som enligt Bryman (2002, 252-254) ser ut som följande: 

forskningsfrågor, val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av 

relevant data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete och skrivandet av 

forskningrapporten. Fokus för att uppnå en trovärdig studie har lagts på transparens, så 

att läsare kan med tydlighet förstå och lita på hur undersökningen gått till. 

Detta hoppas kunna ske under ett objektivt tillvägagångssätt som möjligt som sedan 

sammankopplas med frågeställningarna och syftesformuleringen. 

Urvalet	
Urval inom kvalitativ forskning är inte av lika stor vikt, det är tolkandet i sig som bör 

bedömas, även kallat teoretiskt urval enligt Bryman (2002, 314). Genom att ha samlat in 

data via intervjuer, observationer och skriftliga källor så har jag nått en teoretisk 

mättnad (Bryman 2002, 290-291). Detta tillvägagångssätt har tillåtit mig att studera 

området flytande och insamlingen kan pågå hur länge som helst men stoppades på 

grund av en tidsgräns och kan därför kallas som teoretisk mättnad menar Bryman. 

Visserligen kan det anses svårt att veta när det är stopp, men fördelen är att jag kan med 

teorin tolka all data som ett resultat där syfte inte ger rätt eller fel (Bryman 2002, 292). 

Målgruppen (populationen) i denna uppsats som nämnts i syftesformuleringen, handlar 

om fotbollsklubbar med integrationsprojekt, både elit som bredd i Malmö. För denna 

studie var det alltså Malmö FF och AIF Barrikaden, där de ansvariga runt 

integrationsprojekten representerar fotbollsklubbarna (Bryman 2002, 101). Alla i 
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personalen för ena klubben kunde inte delta, men jag har åtminstone intervjuat den 

huvudansvarige från den klubben. 

 

På grund av kostnader och tid för studien utfördes ett bekvämlighetsurval i form av 

teoretiskt urval. Studiens fokus är att tolka berättelser ur Bourdieus perspektiv som kan 

vara värt att fortsätta studera (Bryman 2002, 29). 

Insamlingen 
Studiens syfte är att förstå Malmö FF och AIF Barrikadens berättelser kring deras 

integrationsprojekt och undersöka vad nyttofunktionen för deras integrationsprojekt är 

ur ett sociologiskt perspektiv. Insamlingsmetoden av min egen empiri gjordes genom 

kvalitativa intervjuer, ostrukturerade observationer och dokumentanalys. Jag ville ta 

reda på hur mötet upplevdes, så jag behövde personerna som var engagerade med 

integrationsprojekten inom fotbollsklubbarna, och deras berättelser, deras tolkning. 

Intervjustrukturen skedde i en semistrukturerad intervjuform, vilket tillåter mig att sätta 

en form på intervjun med ett antal frågor för att koppla in Bourdieus perspektiv på 

tolkningen av svaren. Dessutom med semistrukturen och med hjälp av en intervjuguide 

(se bilaga 3), så möjliggörs att jag inte behöver hålla fast till min intervjuguide utan den 

stärker och hjälper mig att följa med i samtalet och öppnar upp svaren där jag kan lägga 

till sonderingsfrågor (Bryman 2002, 301, 304-305). Till intervjuerna försöktes 

ljudinspelning att användas för att spara på data till en transkribering. Fördelen för 

intervjuerna med transkribering underlättade att inga svar glöms bort eller förvrängs 

med ordvalen, även anteckningsblock var med under intervjuerna om det innan eller 

efter intervjun skulle tillkomma information eller i reservplan om ljudinspelningen 

skulle bli avbruten (Bryman 2002, 310-312). Dock blev en intervju inte inspelad men 

vad som var viktigt där var att anteckningsblock var medtaget, vilket kom till 

användning för alla intervjuerna men speciellt den utan inspelning. 

 

Gällande intervjun som gjordes utan inspelning, den skedde under en hel träning så det 

kan rekommenderas till nästa gång att bestämma en träff med bara tid för intervjun för 

att få fullt fokus från bägge parter. Möjligen missades någon del i svaren men samtidigt 

öppnade det upp för en observation på en träning innan AIF Barrikaden hade sin första 

match i serien som gav bra data. Till de andra två intervjuerna som gjordes så blev det 

även här en till överraskning där det var bestämt träff med en ledare för avsatt ca en 
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timme, vilket det i stort sett blev, men det blev intervju med två ledare på samma gång 

istället. Oerfaren intervjuare som jag, vet inte om det påverkade särskilt mycket. Enligt 

egen åsikt gav det mig nyttig information och mer röster att tolka, fler berättelser som 

ger mer djup för själva studien. Den sista intervjun bedrevs så som jag planerade att alla 

intervjuer skulle gå till från början, att sitta ner och spela in en intervju med en person. 

 

Studien har alltså en triangulering med bland annat en kvalitativ textanalys där det har 

kollats på ett officiellt dokument från AIF Barrikaden, vilket tillät mig att ytterligare se 

hur de jobbat och om detta är något som följs än idag. Ytterligare på 

trianguleringsaspekten har även flera ostrukturerade observationer gjorts för att se 

problemområdet med egna ögon och bredda förståelsen hur de agerar och detta kan ses 

som att det blev en fallstudie (Bryman 2002, 466).  

Främsta anledningen till trianguleringen var på att ena klubben gav mig möjligheten till 

både observationer och dokument. För studiens metodinsamling var från början tänkt att 

endast vara intervjuer men det stärker tillförlitligheten för studiens resultat med en 

triangulering (Bryman 2002, 260). Detta möjliggjorde att jag fått en djupare förståelse 

av klubbens tankar och det utvecklar tolkningen av deras berättelse (Bryman 2002, 

260). 

 

Under de ostrukturerade observationerna så höll jag mig vid sidan av planen förutom 

hos AIF Barrikaden där jag även hälsade och pratade lite med några av deltagarna. 

Detta kan ha en viss påverkan, men innan första observationen så hade tränaren 

meddelat att jag skulle studera dem. Utan tanken på att det skulle bli observationer så 

lyckades syftet för ostrukturerade observationer att genomföras då jag inte deltog samt 

att jag förde anteckningar (Bryman 2002, 176). 

 

Tillvägagångssättet för insamlingen inleddes via mejlkontakt som det senare 

kommunicerades fram en bestämd intervjuträff med respektive fotbollsklubbar. Jag 

kände en av ledarna i Malmö FF som jag kontaktade och som bjöd in den andra ledaren 

i intervjun med två respondenter. Den kontaktade ledaren gav mig senare 

kontaktinformationen till projektansvarige som jag kontaktade via telefon och mejl. 

Insamlingen gällande AIF Barrikaden inleddes med rekommendation av en lärares 

förslag på fotbollsklubb som bedrev någon form av integrationsprojekt. Läraren finns på 
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Malmö Högskolas institution, Idrottsvetenskap, som gav mig kontaktuppgifter och jag 

kommunicerade klubben via mejl och telefon.  

En fråga om några policydokument eller andra dokument som tillhörde respektive 

klubbs integrationsprojekt ställdes även i förfrågan i mejlkontakten. Där jag fick ta del 

av projektplanen som skickades in till Skåneidrotten från AIF Barrikaden. Vid intervjun 

med AIF Barrikaden, så fick det ett plötsligt slut så den tänkte intervjuguiden kunde inte 

helt besvaras. Men för att inte gå miste om informationen så togs ny kontakt med 

klubben igen och en fråga om den intervjuade kunde besvara ytterligare frågor gjordes 

men denna insamling skedde via skrift på mejl utan ett fysiskt möte. Vad det innebär är 

att insamling av alla frågor kunde ske men det kan bli annan tolkning av svaren då det 

blev svårare med sonderingsfrågor eller att få ett tillräckligt djup på en del svar. 

Gällande alla observationer som gjordes efter den första plötsliga ostrukturerade 

observationen så bestämdes med hjälp av handledaren att fler observationer skulle göra 

nytta. Vilket gjorde att jag tog ny kontakt med tränarna för att undersöka fler 

observationstillfällen, vilka godkändes. Det kan också tilläggas att genom fler 

observationstillfällen så kunde fler frågor ställas som dök upp till tränarna under 

studiens tid. 

Etiska	överväganden	
Noggrannheten när det kommer till hantering av etiska perspektiv i studien innebar att 

jag övervägde de etiska principerna som: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Inledningsvis för att få intervjua försäkrades samtycke från de tillfrågade personer som 

skulle intervjuas via mejlkontakt och det informerades även om undersökningens syfte 

med ett missivbrev (bilaga 2). Vid träffen för intervjuerna bör det säkerställas samtycke 

igen för det kan ha hänt något sen senaste kontakten. Dock missades det med AIF 

Barrikaden, men det skall sägas att intrycket från den intervjuade var väldigt positivt. 

När det kommer till observationerna så skedde den första spontant på plats, själva 

planeringen var inte att göra en observation men då jag fick frågan att stanna på 

träningen så kan det tolkas som att klubben gav samtycket. Alla deltagare bemöttes väl 

med ett hälsande till alla, där tränaren introducerade mig och varför jag var där till alla. 

Dock glömde jag fråga om samtycket kvarstod vid de andra intervjuerna också, men 

detta kompenserades i efterhand genom att jag kontaktade alla intervjuade via sms om 

samtycke till användningen av deras namn i studien, vilka nästan alla godkändes. 
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För att hålla till nyttjandekravet så försäkrades de intervjuade om att insamlingen endast 

nyttjas till forskningen. När det kommer till insamlingsmaterialet hanteras det 

konfidentiellt och det underlättas i min studie då jag är själv och endast jag har tillgång 

till min dator där all datainsamling skett. Jag antog att de jag skulle intervjua var 

personer över 18 år, vilket de visade sig även vara. Men gällande observationerna så 

godkändes min närvaro av tränarna att vara runt deltagarna där majoriteten av de 

ensamkommande flyktingarna var minderåriga. 

 

Gällande kontaktandet, kan relationerna ha påverkat, där jag själv känt ena ledaren i 

Malmö FF och en lärare på idrottsvetenskapen som hänvisat till kontakten i AIF 

Barrikaden. Det kan kännas som tvång för kontaktpersonerna att delta. Som enligt 

informationskravet så ska det vara frivilligt och det hela kunde ha stoppats om ingen vill 

delta, vilket jag uttryckte, så om någon fråga ansågs känslig så kunde respondenterna 

välja att passa eller hoppa av, men allt var frivilligt. 

Till missivbrevet som skickades ut innan intervjuerna så fanns det en del viktiga 

punkter att redovisa men det är även noga att undvika en del formuleringar, t.ex. 

”hoppas du kan delta” (Malmö Högskola, 2016). Tydlighet är också viktigt, att inget 

kommer kopplas från intervjuerna, dock är det svårt att undvika Malmö FF eller AIF 

Barrikaden och några respondenter godkände även samtycke till användandet av deras 

namn i studien, så en koppling kan göras men då är det till stor vikt att inget kön, namn 

eller specifik personlig information nämns för övriga i studien. 

 

Tanken var att intervjua några stycken, med det menar jag att jag räknade med mellan 

två och åtta personer där antalet frågor skulle bli cirka 25 till antal för att få ett 

tillräckligt djup och en del frågor skulle anses vara kortare än andra. Å ena sidan kan 25 

stycken vara för få med tanke på få deltagare, å andra sidan då de är öppna svar så 

kunde tiden kännas för lång och respondenterna hade kunnat bli stressade om de har 

annan tid att passa efter intervjun, vilket skedde med ena intervjun men detta löstes som 

sagt via fortsättning på mejl. Men gällande tiden för de övriga så löstes de genom en 

bestämd uttalad tid för genomförandet av intervjun. Det slutade med tre intervjuer vars 

frågor blev enligt intervjuguiden ca 13 i antal med en mix av mer omfattande än andra, 

där sonderingsfrågor blev uppskattningsvis detsamma i antal beroende på kontexten och 

hur samtalen gick (se bilaga 3). 
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Bearbetning	av	empiri	
Varför jag valt kvalitativ intervju är för att detta underlättar studiens syfte att få veta 

personernas tankar och tycke. Eftersom jag ville undersöka ett visst område tillåts jag ha 

en viss struktur med frågor men det är öppna svar och obegränsad längd på de (Bryman 

2002, 158). För att säkerställa intervjuerna tillämpades som sagt ljudinspelning på två 

av tre intervjuer så en del transkribering kunde tillämpas där ord och ton analyserades 

och användes för att inte missa något ord. 

 

Kodning i efterhand är använt till intervjuerna där kodningen delas in i teman så att 

bearbetningen av data kan bli rättvis, det blir en sorts kvalitativ innehållsanalys med 

tillämpning av kodning (Bryman 2002, 158). Då data genom transkriberingen ansågs 

för stor för att presentera allt så bearbetades alla insamlingar ner till teman utifrån 

studiens frågeställningar. 

 

Tanken var som sagt inte att göra observationer men triangulering tillämpades i form av 

dokumentanalys, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer. 

Dokumentanalysen är på en projektplan från AIF Barrikaden som skrevs i höstas, detta 

har analyserats genom att tolka dagens berättelser till hur det sas i början av projektet. 

Observationerna utfördes genom att jag stod vid sidan av iakttagandet och såg projekten 

i agerande från sidan och förde anteckningar över allt som hände under varje tillfälle. 

Eftersom jag var oerfaren och inte visste vad som skulle noteras så antecknade jag 

beteenden, vad som hände och hur jag upplevde reaktioner. Dessutom med flera 

observationer i form av en fallstudie så kunde observationerna jämföras och ge mer 

resultat. Dessutom så tillkom sedan en utförligare reflektion efter varje tillfälle som ökar 

studiens tolkning hur integrationsprojekten genomfördes och tillämpades. Att skriva ner 

reflektioner efteråt gjordes då anteckningarna blev i kortare form under observationerna 

för att hinna se det mesta.	  
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Resultat	
Resultatet från den insamlade empirin för denna studie presenteras i två delar, en med 

AIF Barrikaden som utgår från en projektplan, en intervju och tre observationer och den 

andra delen med Malmö FF med två intervjuer och två observationer. 

AIF	Barrikaden	
I följande avsnitt presenteras det insamlade empiriska materialet från projektplanen, 

intervjun och observationerna med utgångspunkt på studiens frågeställningar. För att 

underlätta läsandet så hänvisas projektplanen till (Projektplan, 2015) och intervjun med 

Ekberg till (Ekberg, 2016) och för observationerna så är alla tre tillfällena refererade till 

(AIF Barrikaden, 2016). 

Klubben	om	erfarenheten	av	integration	med	ensamkommande	

flyktingar	

Ur deras projektplan (2015) beskrivs skapandet av integration hos de ensamkommande 

flyktingarna som en långsiktig uppgift där de flesta har sitt första möte med det svenska 

föreningslivet. Vidare berättas det om projektet att AIF Barrikaden kan möjliggöra en 

fysisk aktivitet och bidra till en positiv syn på ungdomarnas vilja att söka upp det 

svenska föreningslivet under deras tid i Sverige. Och detta är i stil med vad tränaren 

Ekberg (Ekberg, 2016) beskriver idag om integration, en grupp människor eller 

individer som med hjälp av någon som redan är ”integrerad” ska ta sig in i den 

samhällskontext de befinner sig/hamnat i. Ekberg är tydlig med att det ofta vid 

diskuterandet av integration blir ett särskiljande mellan, ”vi”, ”oss” och ”dom” när vi 

borde se oss alla jämbördiga. 

 

AIF Barrikaden erbjöd träning för ungdomar med tillfälligt boende och de med 

permanent under hösten (Projektplan, 2015). De kunde inte fortsatta med bedrivandet av 

de ensamkommande som var där tillfälligt men de såg i höstas att deras aktiviteter 

resulterade i att barnen sov bättre och blev lugnare och var mindre fyllda av oro. När 

Ekberg berättar om sin syn och tankar på integration med hans möte i klubben av 

ensamkommande flyktingar så försöker han se på de som vilka killar som helst, som 

ungdomar med fotbollsintresse som, likt vilka tonåringar som helst, som är i behov av 

stöd och guidning (Ekberg, 2016). En del har lärt sig lite svenska men förstår annars 
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engelska, men även Ekberg har lärt sig några ord på dari som majoriteten av deltagarna 

pratar. Kommunikationen utanför planen sker annars via sms, samtal eller Facebook 

men inför några träningar hade en del deltagare haft lite svårt att säga till om de skulle 

komma eller inte. Som Ekberg berättar så försöker de i klubben få in rutinen att alla ska 

komma på varje träning, där de just nu brukar vara 20-30 deltagare förutom på min 

andra observation när de hade kört första seriematchen, då de förlorade och var då 

hälften så många närvarande (AIF Barrikaden, 2016). Veckan efter det så förlorade de 

igen och några var ledsna och ville sluta med fotbollen men de var fler närvarande än 

första förlusten. Kommunikationen blir lite svår ibland när spelarna tar med sig nya 

vänner eftersom klubben inte har resurser för fler än gruppens 36 st. Men när det väl 

kommer nya så ger Ekberg och klubben de den träningen att köra på men då de inte har 

resurser till fler deltagare så brukar Ekberg få kontaktinformationen till spelaren för 

framtida händelser. Men det är inte alla som förstår riktigt hur det ligger till om att träna 

kontinuerligt eller inte och att ta med sig nya personer eller inte (Ekberg, 2016). 

Varför	gör	de	ett	integrationsprojekt?	

Som Ekberg (2016) berättar så började det hela via en i lagets kontaktnät, att någon 

kände någon som hade kontakt med ett transitboende. Och för de med en klubb som 

alltid varit samhällsengagerad så kändes detta som en självklarhet berättade Ekberg.  

AIF Barrikaden beskrev i projektplanen (2015) att det behövs en aktivitet för 

ensamkommande flyktingbarn som bor på transitboenden och inväntar resultatet om de 

får stanna eller inte, men även för de som får stanna så har en vilja uttryckts att vara 

med i föreningslivet. Boendena behöver alltså hjälp att aktivera barnen. Föreningen AIF 

Barrikaden beskrivs som en förening med stor representation av nationaliteter och 

samhällsengagemang har varit en given komponent. Det uttryckts att det inte går att 

missa vad som händer i världen och deras projekt blir en hjälpande hand för de som 

söker tryggheten i Sverige. Det tas upp att som barn/ungdom att fly utan sina föräldrar 

så finns behov av trygghet där fotbollen och dess lagsammanhållning kan hjälpa till som 

integrerande faktor (Projektplanen, 2015).  

 

En annan möjlighet för klubben att använd fotbollen som integration är att de får en 

större ungdomsverksamhet då de fått flytta runt till olika platser och visserligen tappade 

en del spelare för det. Men idag delar de fotbollsplan med en annan ungdomsförening. 

Så de integreras inte bara tack vare flyktingungdomarna utan med fotbollen så 
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integreras klubben med en annan fotbollsklubb också, vilket gynnar enligt dem 

(Projektplan, 2015) alla att få fler till ungdomssidan. 

Vad	händer	sen?	Vad	vill	man	uppnå?	

Ser man till Projektplanens (2015) syften och mål så vill man där bidra till ett tryggare 

Malmö, skapa broar mellan olika kulturer och etniciteter med hjälp av fotbollen och 

föreningslivet. Utöver att de vill aktivera ungdomar till att idrotta så ser man ur 

projektplanen även att kunna motivera fler ungdomar till framtidens idrottsledare. 

 

AIF Barrikadens ena syfte från projektplanen (2015) anges vara att skapa en bas för att 

knyta nya vänskapsband. AIF Barrikaden vill enligt projektplanen bidra för de 

ensamkommande att bli integrerade i det svenska samhället. 

 

Sett till deras mål från projektplanen så var målen att erbjuda fritid åt ungdomar på 

transitboenden, att ge kontinuerlig aktivitet till ca 20-25 ungdomar genom fotbollen för 

att bistå till anpassning för samhället de kommit till och skapa förståelse mellan de olika 

erfarenheter och identifiera likheter mellan människor. Ser man till vad man redan kan 

se idag från observationerna (AIF Barrikaden, 2016) och vad Ekberg (2016) berättat så 

är truppen som sagt 36 st. där flera av ungdomarna bor även hos familjer och andra 

boenden. 

 

Enligt projektplanen så ville man öppna upp mötesplatsen mellan A-laget och 

juniorlaget med de ensamkommande genom att involvera spelare från A-laget till att 

vara med ibland på träningar, och vad jag kunde se på observationerna (AIF Barrikaden, 

2016) så var de från A-laget som var med, det var de fyra tränarna som alltid höll i 

juniorlagets träningar plus en målvakt. Denna målvakt som själv kom från Egypten till 

Sverige för ett bra tag sedan för att jobba och enligt Ekberg (2016) var han väl 

integrerad nu och kunde även hjälpa till med att tala arabiska med några av flyktingarna. 

 

Utöver fotbollen för att bistå med hjälp för flyktingarna att känna sig hemma i sitt 

samhälle så har klubben som enligt projektplanen (2015) och som Ekberg berättade 

planer på att göra mer aktiviteter som är kontaktskapande som t.ex. teambuildingen de 

snackade om att ha på sista observationen (AIF Barrikaden, 2016). Ur projektplanen 

hade de då planer på att ha samarbetsövningar och berätta mer om varandra och försöka 
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överskrida de olika bakgrunderna och språken, alltså lite som tidigare att se likheterna 

mellan varandra. 

 

Som både projektplanen tar upp och som Ekberg fortfarande håller vid, så vill de med 

laget för de ensamkommande först och främst integrera i föreningen AIF Barrikaden, att 

skapa en social mötesplats som är annat än den de har i sin vardag, om det så är skolan 

eller boendet där de möjligen alltid umgås med andra i samma situation. Sett från 

observationer (AIF Barrikaden, 2016) och enligt Ekberg (2016), så har de en grupp med 

liknande bakgrunder nu med, men nyckeln för AIF Barrikaden är att skapa en kollektiv 

identitet, de ska inte vara ensamkommande flyktingar, de är medlemmar i AIF 

Barrikaden. De möter andra lag i serien där det blir nya mötesplatser för en annan 

integration (Ekberg, 2016). Han berättar att han inte tror de kan få ungdomarna 

integrerade i ett svep men vad de hoppas på längre sikt är att hjälpa de att själva att våga 

ta kontroll och ansvar för deras framtida liv i Sverige. 

 

Framtidssynen enligt Ekberg (2016) är att trots att de tyvärr fått tacka nej till andra som 

vill vara med, så nog finns det intresse för utökad verksamhet men då behövs mer 

resurser finnas för att köra på som en vanlig fotbollsförening. Men de vet inte hur det 

blir när laget väl går mot seniorspel, men de vill få igång en rullande verksamhet av 

detta projekt och laget de har nu. 

Malmö	FF	
I följande avsnitt presenteras det insamlade empiriska materialet från intervjuer och 

observationer med utgångspunkt på studiens frågeställningar. Följande avsnitt grundar 

sig på intervjuerna och observationerna och refereras nedan enligt följande: för ledares 

intervjuer (Ledare, 2016) och projektansvarig Jan-Olov Kindvall (Kindvall, 2016), samt 

observationer (Malmö FF, 2016).  

Klubben	om	erfarenheten	av	integration	med	ensamkommande	

flyktingar	

För ledarna beskrivs integration som när människor från andra kulturer kommer till 

Sverige för att lära sig svenska och den svenska kulturen (Ledare, 2016). Att få sätta sig 

in i ett socialt samhälle. För MFF i samhället (Malmö FF) så ser de på integration som 

möten med människor från olika antingen stadsdelar, regioner mm (Kindvall, 2016). 
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För en av ledarna, så hade han varit med om integrationsprojekt förr där det handlade 

om att sysselsätta ungdomar och ha en blandad grupp av individer (Ledare, 2016). 

Gällande Malmö FF (MFF) och deras integrationsprojekt så började det med att det 

kom både ungdomar från Ensamkommandes förbund men även från transitboenden. Då 

Tomas Sjöberg som var tränaren för träningarna och MFF inte var riktigt förbereda för 

alla dessa ungdomar, så inledde de tillfälligt det första passet att bara dela upp alla, men 

därefter fick ungdomarna avvakta som kom från transitboendena. Då tog MFF in Ivo, 

(en av de två ledare som kör idag) för att köra spontanfotboll på ena halvan med de från 

transitboenden medan Tomas körde träning på andra halvan med den bestämda gruppen 

(Kindvall, 2016). Det blev många deltagare under hösten men fler av de på träningarna 

ville köra mer än en gång i veckan och som Kindvall (2016) berättar har de ett stort 

socialt nätverk i Malmö stad och Skåne så de hjälpte dem som ville träna mera att hitta 

andra föreningar. Medan resterande fick övergå till spontanfotboll helt i år, då Tomas 

fick kliva av, men deltagarna som kommit har varit glada ändå och spelade till exempel 

i kortärmat februari (Ledare, 2016). 

 

Båda ledarna (Ledare, 2016) pratar svenska med deltagarna och skakar alltid hand när 

de hälsar på varandra och sett från observationerna (Malmö FF, 2016) så gör deltagarna 

det med varandra också trots att de inte känner varandra och på så sätt bygger upp deras 

sociala nätverk. Vad de känt av på deltagarna är att de inte kände varandra förut men nu 

lärt känna varandra. 

Varför	gör	de	ett	integrationsprojekt?	

Allt börjades med att Ensamkommandes förbund ville bedriva fotbollsträningar men 

hade inte resurser så med deras nätverk med Malmö FF och Malmö Stad, så skulle de 

tillsammans köra fotbollsträningar (Kindvall, 2016). Där MFF står för träningar medan 

de Ensamkommandes förbund och Malmö Stad förser med deltagare. Sen har Malmö 

FF redan två tidigare projekt inom MFF i samhället som heter ”Fotboll mot rasism” och 

”Fotboll mot rasism i skolan med sjätte klassare”, så detta projekt var en fortsättning på 

andra samhällsengagemang förklarar Kindvall. De hade redan diskuterat med Malmö 

Stad om liknande innan, då Ensamkommandes förbund dök upp med massa 

fotbollsintresserade. Som Kindvall säger så är de ”en aktör av många, för att 

ungdomarna ska få ett jobb och ett jobb innebär så mycket annat också, det innebär att 
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du kommer in i ett sammanhang, att du kan köpa en bostad och etc.” (Kindvall, 2016), 

och MFF vill vara en del i kedjan på ett sätt. 

Vad	händer	sen?	Vad	vill	man	uppnå?	

Vad som var Malmö FFs mål enligt Kindvall (2016) och ledarna (2016) var att köra 

träningar en gång i veckan men vad man såg hända var att flera av deras deltagare ville 

träna mer och/eller köra matcher också. Ser man till idag med deras spontanfotboll utan 

några krav så bedriver MFF ett integrationsprojekt som Kindvall sa ”hoppas inte behöva 

ha, men så länge det kan skapa en mötesplats så kan integration skapas så länge det är 

olika individer med olika bakgrunder eller kulturer” (Kindvall, 2016). 

 

Ledarna (2016) tror på fortsättning om det kommer deltagare och så länge frågan är 

aktuell och som Ivo säger, så ”blir man inte integrerad” enligt honom under denna 

stund, utan om krigen minskar i Europa så kommer själva integrationsprocessen 

fortfarande behövas fortgå. Då kanske det kan istället leda till mer kontinuitet för 

gruppen som spelar nu. Ledarna (2016) berättar att målet är att man ska känna sig mer 

att man kommer in i samhället genom fotbollen, men är väl medveten att det tar tid. För 

Kindvall (2016) så har syftet alltid varit att få ut ungdomarna i föreningslivet. Men det 

som förändrats menar Kindvall, att deltagarna nu i den nya spontanfotbollsgruppen har 

lite längre att gå än de som var med på träningarna i höstas men syftet kvarstår. Han 

berättar även att MFF försöker titta över gränserna med andra kommuner för att 

tillsammans utveckla integrationsarbetet. 
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Analys	
I analysdelen kommer resultatet från den insamlade empirin att analyseras utifrån 

studiens syfte med att förstå AIF Barrikadens och Malmö FFs integrationsarbeten och 

berättelser. Dessa analyser kommer att tolkas med Bourdieus teorier gällande fält, 

habitus och kapital (med fokus på socialt kapital). Eftersom studien har tillämpat 

Bourdieus teoretiska perspektiv så har jag valt att dela in analysen i följande avsnitt: 

fotbollens fält, idrottens och fotbollens kapital, deltagarnas habitus och utveckling, 

klubbarnas nyttofunktion och integrationsprocessen. 

Fotbollens	fält	
Denna studie är genomförd på fotbollens fält och resultatet påvisade att alla fält 

fungerar i stort sett på ett sätt, de är distinkta fält med sina regler. I fotbollen spelar du 

med 11 spelare, inte 13 och inte 8 utan 11 spelare i varsitt lag på en fotbollsplan med två 

fotbollsmål på vardera sida och där tillkommer en massa regler vad som är tillåtet eller 

inte tillåtet. Det är säsongens tider, du har en domare och motståndare. Man kan 

ifrågasätta om de ensamkommande flyktingarna kan anpassa sig och förstå reglerna 

men även om tränarna försökt visa vad som skulle hända i fältet. Till exempel inkast är 

en given del inom fotbollens fält, något alla vet hur det går till, tror vi i alla fall. 

Resultatet i denna studie visar att de ensamkommande inte har rätt kapital ännu då de 

inte känner till fältets alla regler som med AIF Barrikadens inkastsituation där spelarna i 

AIF Barrikaden inte visste hur man gjorde korrekta inkast. Ett fälts självklara regler 

framkom tydligt här då några i motståndarlaget skrek något i stil med, ”flyktingar kan 

inte kasta” som Ekberg (2016) berättade. Vad betyder det när de säger så? Allt är 

kanske inte lika givet för nyanlända? För mig som kan fotboll så är många saker givna 

och detta kan ses med fotbollsfältets regler. Jag kan tycka det är självklart med att ha 

inkast på träningar, då det är en del av spelet och med tanke på AIF Barrikadens alla 

träningar så kunde jag trott att de hade kört inkast någon gång. Så tillbaka till Ekbergs 

(AIF Barrikaden, 2016) reaktion från deras match, så hade tränarna kanske också tagit 

det för givet med att ungdomarna kunde inkast, kanske de bara sparkade boll på 

bakgator tidigare? Kanske säger detta till vilken nyckelposition ledarna besitter, det är 

dem som bär ansvaret till att visa upp fotbollens fält. 
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Angående om Malmö FFs projekt träder in på fotbollens fält så visar resultatet att de har 

en fotbollsaktivitet, där alla är välkomna och de vet aldrig om vilka som kommer. Här 

finns inga förutsättningar för kontinuitet och de är två ledare, vilka är förberedda på och 

har varit med om både 2 i antal till 20 st. (Malmö FF, 2016; Ledare, 2016). När de 

spelar match under passet så spelar de inte fullt ut till fotbollens fält och dess givna 

regler, eftersom där finns det aldrig förlorare, det är inte 11 spelare och ingen riktig 

domare. Ledarna tar upp gällande fotbollens globala regler och spel, att alla vet hur man 

kör, och när de spelar matcher är själva spelandet oavsett antalet spelare det 

huvudsakliga. Om bollen åker utanför planen eller någon blir fälld och gruppen inte kan 

bestämma så bestämmer ledarna, men inget är allvarligt eller rätt eller fel. Vad säger 

detta om MFFs agerar i fotbollens fält eller inte? Enligt Bourdieus tolkning så kan det 

ses som en gråzon, de gör några saker inom fältet men ändå inte. 

 

Det intressanta med dessa två skilda integrationsprojekt som bedrivs, så för AIF 

Barrikaden som jag antytt är i fotbollens fält, så måste alla deltagare vara närvarande. 

För vid spel i fotbollens fält som resultatet från den insamlade empirin påvisar så kan 

det bli svårt för personer som saknar ett habitus som är format i fältet redan. De har ett 

lag, där det är kontinuitet, det är bestämt med deras 36 deltagare. Men trots att AIF 

Barrikaden har sin grupp så dök bara 11 av dem upp efter matchen som var en förlust. 

För ett lag med träningar blir det problematiskt att få igenom en ordentlig träning då ett 

fotbollslag bara på match spelar med 11 spelare, vilket gör att fotbollens fält kräver fler 

deltagare på träningarna. Skadas en spelare så kan laget inte spela enligt fotbollens fält 

med 11 spelare. Veckan efter första förlusten, när de förlorade igen så var de ledsna och 

ville sluta med fotbollen. Det säger kanske något om att de ensamkommandes habitus 

inte är formade enligt de givna reglerna? Detta var inget MFF upplevde, vilket kanske 

förklaras mer av att de inte är i fältet och utifrån Bourdieu perspektiv så är deltagarnas 

kapital i speciellt AIF Barrikaden inte tillräckligt starka och detta är däremot något de 

sakta men säkert kan bygga upp (Bourdieu 1999, 19). 

Idrottens	och	fotbollens	kapital	
Idrotten i sig kan tolkas ha ett symboliskt kapital som styr, som Bourdieu beskriver så 

skapas ett symboliskt kapital genom legitimitet och förtroende, vilket kan ses med 

regeringens stöd till idrotten, ett tecken på att idrotten har ett symboliskt kapital där 

förtroendet ges för att etablera nya i samhället (Bourdieu 1999, 103). Andra kapital som 
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styr kan ses med en breddidrottsförening som AIF Barrikaden, där de kan se svaga ut på 

det ekonomiska kapitalet och då gäller det enligt Bourdieu (1999, 27) att styra med 

andra kapital, vilket kan ses med det sociala kapitalet. För enligt Ekberg (2016) så 

började det hela via en i lagets sociala kapital, att någon kände någon som hade kontakt 

med ett transitboende. ”AIF Barrikaden, en klubb som alltid varit samhällsengagerad så 

kändes detta som en självklarhet”, berättade Ekberg (2016). Det bör noteras att trots att 

Malmö FF är en elitklubb med stort ekonomiskt kapital så bedrivs just deras 

integrationsprojekt i stort sett gratis (Kindvall, 2016; Ledare, 2016). Utöver ledarnas 

löner så styrs projektet enligt min tolkning av socialt kapital, där de skapar en 

mötesplats för integration och med sin starka ställning i staden fick de frågan att bedriva 

projektet av Malmö stad och ensamkommandes förbund. Detta instämmer även in på 

det politiska där Sverige haft en genomgående socialistisk struktur och då politiken 

använt sitt ekonomiska kapital till stöd för idrotten så är det främst i tanke för att 

etablera nyanlända flyktingar gällande dess starka sociala förmåga. Analysen av detta 

blir att i denna kontext av två integrationsprojekt utan stort ekonomiskt kapital kan ändå 

bedrivas via andra kapital som att både MFF och AIF Barrikaden kom till genom socialt 

kapital. 

 

Generellt sätt kan fotbollen ses som en lämplig sport för inkludering då du oftast bara 

behöver en boll att sparka på som man kan se MFF göra, men AIF Barrikaden har 

organiserade träningar och seriespel, då ökas kraven på deras kapital men kanske 

framförallt deras smak för fotbollen. Smak beskrivs som ett preferenssystem som gör att 

de skulle välja just fotboll framför annat (Bourdieu 1999, 38). Ungdomarna i AIF 

Barrikaden (Projektplan, 2015) hade själva uttryckt intresse för kontinuitet och match, 

vilket också var sagt i höstas för MFFs deltagare (Ledare, 2016). Vanligtvis så behöver 

kanske deltagare inom fotboll ha ett ekonomiskt kapital för ägande av material som till 

exempel fotbollsskor men som resultatet påvisade så har föreningarna givit ut materialet 

med hjälp från andra kontakter och samarbeten, vilket kan anses som en bidragande 

faktor till en mötesplats för integration vid utövande av fotboll. Studiens resultat påvisar 

även att deras integrationsprojekt med fotboll tillåter ett lågt kapital av även det 

kulturella (om vi nu sätter in idrott som kulturellt) med hjälp av ett visst socialt kapital 

från klubbarna och det kan istället anses viktigare att du har smaken för fotboll. Det blir 

en plattform som leds av två klubbar som vill väl och vill bidra med idrottens 

värdegrunder, lek, ha kul och ha bra hälsa (SOU 2008:58).  
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En annan aspekt för det sociala kapitalet när flyktingar kommer till nytt land kan vara 

svårigheter med språket. Men för AIF Barrikaden där de har två ledare som pratar 

samma språk som de flesta deltagarna och en av ledarna har liknande bakgrund själv, så 

blir kommunikationen lättare och det sociala kapitalet kan bli lättare att utveckla. Men 

även att ena tränaren har en liknande bakgrund så finns en bättre förståelse i klubben 

hur flyktingarnas habitus formats och hur de på bästa sätt kan integreras in i idrottens 

och fotbollens fält. Detta är också tecken för goda möjligheter för ett starkare socialt 

kapital menar Bourdieu (Nicholson och Hoye 2008, 44). Ett tydligt bevis på sociala 

kapitalets funktion med nätverk visade sig utifrån ungdomarnas smak till just fotboll 

som kom fram genom intervjuerna, att de inte rekryterades utan de kom av de själva via 

kontakter (Ekberg, 2016; Ledare, 2016; Kindvall, 2016). En efter en lärde känna en vän 

som tog med sig vännen till träningen/passet och på träningarna lärde de känna ännu 

flera. 

Deltagarnas	habitus	och	utveckling	
Det praktiska sinnet som Bourdieu (1999, 38) även skrivit en bok om, handlar om 

habitus och det är det som leder oss till ett visst agerande. Han tar t.ex. upp exempel på 

inom fotboll och en spelares bollsinne, att veta vad som bör göras med bollen i olika 

situationer. Som i detta fall eller vilken situation som helst, så kan sådant förbättras och 

detsamma kan tillämpas på det kapitalet hos flyktingarna inom fotbollen. Dels så 

förbättrar de ensamkommande deras praktiska fotbollssinne för både bollsinnet, samt 

för tekniska egenskaper vid träningar, de får hjälp av tränarna som vet bättre. Det är 

visserligen ett antagande då klubbarna har tilldelat personer klasstiteln tränare. Här 

förväntas i det sociala rummet vara en skillnad på fotbollssinnet mellan flyktingarna och 

tränarna. Men med detta menar Bourdieu (1999, 38) att flyktingarna kan få ett bättre 

utbyte av sitt kulturella kapital. Fortsättningsvis kan det sociala kapitalet ur samma 

perspektiv ses som en bra avkastning för de ensamkommande flyktingarna som kommit 

till Sverige där de är utan ett socialt kapital, utan kontakter/nätverk och i lagsporter som 

fotboll så utvecklas ett större utbyte av socialt kapital i laget eller gruppen. Det 

kulturella kapitalet blir mer relevant för AIF Barrikadens integrationsprojekt men så 

länge MFF har en grupp så kan det sociala kapitalet även ses att kunna utvecklas där. 
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Klubbarnas	nyttofunktion	
Klubbarnas nyttofunktion som jag ville undersöka kan kopplas till deras oegennytta, att 

man står under det universella och att man gör något utan eget vinstintresse, man står 

under en dygd (Bourdieu 1999, 139-142). För Malmö FFs nyttofunktion med deras 

integrationsprojekt, så vill de vara en av alla aktörer i samhället och få fler till 

föreningslivet, vilket kan sammanfattas att de vill bidra till föreningsfostran; demokrati, 

disciplin och att ha kul (SOU 2008:58). Utifrån vad AIF Barrikaden förklarar idag så 

kan det diskuteras att det är ett projekt utan vinstintresse, trots stöd från Skåneidrotten 

så var det inte ett fullt stöd som uppnåddes från ansökningen och idag ligger mål- och 

syftesformuleringarna mot en utökad ungdomsverksamhet. Det kan ses som ett 

särintresse för föreningen att utnyttja situationen för egen vinning i större 

ungdomsverksamhet, men det borde inte tolkas som något negativt utan snarare som en 

positiv aspekt. För så länge en förening kan bedriva en verksamhet och ändå ta in flera 

ungdomar så betyder det att fler ungdomar kan skolas in i idrottens föreningsfostran 

som regeringen anser som ett symboliskt kapital (Regeringen, 2016). Möjligen så finns 

det en korrelation mellan båda klubbarnas nyttofunktion och socialt kapital, trots att de 

har olika resurser och förutsättningar, må det vara laget i AIF Barrikaden eller gruppen i 

MFF så bygger de ett nätverk och blir medlemmar i en grupp. Målet är inte att skapa 

elitspelare utan de vill vara en hjälpande hand i det svenska samhället. 

Integrationsprocessen	
Avslutningsvis så visar resultat på att de två integrationsprojekten har olika sociala rum 

som berör fotbollen. Som Bjurström (1997, 195-196) beskriver Bourdieus fält så finns 

en viss autonomi där respektive fält har sina egna ramar men som påverkas alltjämt av 

samhället, detta kan ses med klubbarna som tagit ställning med integrationsprojekt då 

samhället i sig tagit emot en massa ensamkommande flyktingar, och det har lett till att 

de själva bidrar. Fotbollsklubbarna har olika resurser att tillgå, de har egna kapital som 

de tillämpar i olika sociala rum i fotbollens fält. Det är därför möjligt att se de olika 

klubbarnas sociala rum som studerats i fotbollens fält som att de gått från en position till 

en annan, först var det en aktivitet och någon form av träning för AIF Barrikaden, till 

idag med ett lag och organiserad struktur. Medan för Malmö FF så var det träning först 

med organiserad struktur till idag, en aktivitet med spontanfotboll utan struktur. De 

ensamkommande flyktingarna har varit verksamma i denna utveckling och som 



	
	

40	

Bourdieu (1999, 75) menar, så kan man säga att projekten åldrats socialt. Denna 

utveckling kan skapa egenskaper och förmågor hos varje individ bland flyktingarna som 

ger dem en social yta, som Bourdieu (1999, 75) syftar till, ”kapaciteten att existera som 

agent på olika fält”. Dessa två integrationsprojekt kan ses som utvecklingen på 

fotbollens fält, där de ensamkommande flyktingarna i denna studie kanske kan 

sedermera flytta sig över till andra fält inom både idrott som andra sociala rum i det 

svenska samhället. 

 

Sammanfattningsvis så kan analysen av den insamlade empirin summeras att där inte 

finns förväntningar på deltagarna på spontanfotbollen med Malmö FF medan hos AIF 

Barrikaden så har man förväntningar av fotbollens givna fälts regler. Bourdieu säger att 

habitus och kapital går att utveckla och förändra men det tar tid att anpassa sig. Något 

som även genomsyrar båda projektens deltagare är att de kommer med en helt annan 

habitus än personer som är uppväxta i Sverige, vilket kommer ta tid att förändra. Detta 

kan ge underlag till hur viktigt det är med det sociala nätverket de kan utveckla 

tillsammans och att det ständigt finns ledare som ger stöd. Eftersom då kan någon som 

har ett habitus i svensk kontext guida de ensamkommande åt förhoppningsvis rätt håll. 

Det kommer krävas tålamod i klubbarna och det kan underlätta med att vara en grupp 

som kan peppa varandra.	  
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Diskussion	
I följande kapitel diskuteras studiens resultat och analys av den empiriska insamlingen i 

förhållande till tidigare forskning. Därefter formuleras en slutsats som kopplar till 

studiens syfte och frågeställningar. För att göra det lättare att följa diskussionen så är 

den uppdelad efter studiens frågeställningar. 

 

Denna studies syfte var att förstå Malmö FF och AIF Barrikadens berättelser kring deras 

integrationsprojekt och undersöka vad nyttofunktionen för deras integrationsprojekt är 

ur ett sociologiskt perspektiv. 

 

Frågeställningarna som undersökts är följande: 

- Vad berättar klubbarna om erfarenheten av integration med ensamkommande 

flyktingar? 

- Varför gör respektive fotbollsklubb ett integrationsprojekt? 

- Vad händer sen? Vad vill man uppnå? 

 

Innan diskussionen kan det åter nämnas att studien här har handlat om två 

fotbollsklubbar med olika resurser och skilda förutsättningar inom verksamheterna. 

Som syftet anger så pekar inte studiens syfte till att ange ett svar på rätt eller fel och det 

kan även anses svårt att dra några allmänna generaliseringar till fler elit- och 

breddfotbollsklubbar. Men med detta sagt så följer här en diskussion utifrån studiens 

resultat och tidigare forskning. 

Vad	berättar	klubbarna	om	erfarenheten	av	integration	

med	ensamkommande	flyktingar?	
Inledningsvis kan denna fråga vara komplex att ge ett tydligt svar på, den blir rätt bred 

att fylla ut men några tankar som jag fastnade för kan diskuteras i form av att 

klubbarnas berättelser säger enligt min tolkning att de står på varsin sida av 

fotbollsfältet, där AIF Barrikaden har ungdomar med smak för endast fotboll i fältet 

medan MFF berör fältets gränser, med ungdomar som kommer och går, där några vill 

främst umgås medan andra vill spela fotboll. Det är en aspekt som tidigare forskning 

(Dolk och Kuhn, 2015) också påpekat, ett sätt att komma ifrån vardagen, inte tänka på 
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oron. Resultatet från denna studie stöds även från Tirone et. Al. (2010) där fotbollen var 

en av sporterna i studien och vikten för invandrare att utöva sport på fritiden var viktig 

för att slippa tänka på oroligheter. Det som också togs upp i dessa studier var att många 

positiva värden var av bidragande effekt och där fotbollens plats kunde överföra 

verksamhetens identitet, vilket ledde till en bra hälsa, att lära känna nya vänner och ha 

kul. En möjlig förklaring varför de nyanlända valt AIF Barrikaden pekar på en tydlig 

vilja från deltagarna själva från hösten att få träna och spela i fotbollens fält. Det kan 

tolkas som att vid första mötet hos AIF Barrikaden så fann de tid för annat än oro. Där 

starten av ett lag med de äldre ungdomarna som dessutom hade fått permanent tillstånd 

kunde få in kontinuitet. En möjlig förklaring varför de andra valt Malmö FF kan dels 

ses för samma aspekt med oron men där var smaken till aktiviteten lite blandad. Det 

tyder mer på en aktivitet som i detta fall handlar om fotboll i grupp. Några kommer dit 

för att socialisera sig medan andra är där för att spela fotboll. Det kan spekuleras att det 

mesta pekar åt att MFF sysselsätter ungdomar i form av spontanfotboll där smaken för 

fotboll inte är den primära medan den anses vara det primära för AIF Barrikadens 

organiserade fotbollsverksamhet.  

 

Vad som skiljer just dessa två studerade projekt är tävlingsaspekten, vilket är något som 

Krouwel et. Al. (2006) tog upp som gör integrationen av minoriteter genom idrott till 

det sämre. Där hade de blandat olika grupperingar av minoriteter och under tävlingen så 

var resultatet inte bra att blanda som tvång, utan det bör vara frivilligt. Därför skulle det 

låga antalet på träningen efter första tävlingsmatchen kunna vara orsaken till detta. Att 

alla kände sig inte villiga att träna dagen efter. Malmö FF däremot undviker helt 

tävlingsaspekten men det kan å andra sidan tänkas bli samma effekt för de i gruppen 

som tar steget till föreningslivet efter att ha varit hos MFF, som de berättade att de 

hjälpte till att få in de som ville till andra fotbollsföreningar. Dock ska denna tolkning 

tas med försiktighet då den tidigare studien dels var i Holland, minoriteterna var inte 

nyanlända flyktingar och min empiri täcker endast inledningen av tävlingssäsongen där 

det hade spelats två matcher. Resultaten från två andra forskningar (Huitfeldt, 2015; 

Jeanes et. Al. 2015) menar att fokus när det gäller erfarenheter vid integration ligger vid 

förståelsen. Vidare utvecklat så menar de att nyanlända flyktingar har skilda bakgrunder 

än de som växt upp i Sverige och det måste bidras med förståelse och introducering till 

fältens olika regler. Så det kan bli en möjlig lärdom för de studerade klubbarna samt 

andra liknande projekt att ha i bakhuvudet, och möjligen var det något som AIF 
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Barrikaden lärde sig gällande inkast medan MFF är det svårt att ge exempel på. Som 

ordspråket ”man lär sig av sina misstag” så kan t.ex. AIF Barrikaden förstå att allt inte 

är självklart kring fältets regler och det kan vara bra att försöka lära ut dessa och öka 

deltagarnas förståelse, vilket de gjorde med att träna inkast på träningen efter. 

Varför	gör	respektive	fotbollsklubb	ett	

integrationsprojekt?	
I frågan varför? framkommer det från båda klubbarna, att intentioner med 

integrationsprojekten är en vilja att styra ensamkommande i föreningslivet där deras fält 

inom idrotten är fotbollens fält. I AIF Barrikaden utökas deras ungdomsverksamhet och 

för Malmö FF blir det lite diffust med just fotbollens fält, en gråzon men å andra sidan 

har MFF andra integrationsprojekt som till exempel deras fotbollsakademier. Men de 

båda anser sig vara en aktör i samhällsengagemang för regeringens uppmaning. Det 

generella varför? kan ses som ett samband med socialt kapital. Med detta syftar jag till 

berättelserna hur deras projekt kom till, där de båda klubbarna via ett nätverk, ett socialt 

nätverk, var anledningen till hur projekten har utvecklats till vad de är idag. Detta leder 

in på en möjlig förklaring till varför det fortfarande pågår. Det kan vara på grund att de 

ensamkommandes egna preferenser och initiativ har lett till de olika fotbollsprojektens 

fortsatta levnad. Detta styrker den tidigare forskningen om hur det löstes i Stockholm 

med fotbollsaktiviteter (Dolk och Kuhn, 2015). Det var tack vare att deltagarna ville 

komma dit, de ville spela fotboll och träffa andra. I motsats till denna insikt avviker 

studien av Krouwel et. Al. (2006) i Holland, där det visade sig att det inte fungerade att 

tvinga människor att blandas med andra för inkludering med fotboll. De såg det vara av 

stor vikt att alla människor som integreras med idrott får prova på men bara på deras 

villkor, undvika tvång och utgå från deras intressen, deras smak. Om studiens klubbar 

hade tvång var inget jag kunde observera eller uppfatta vid insamlingen av empirin, allt 

kändes väldigt frivilligt, men kanske att alla inte dök upp efter någon förlust för AIF 

Barrikaden kan vara ett tecken på detta. De kan inte tvingas att de ska komma på alla 

träningar, å andra sidan visade den tidigare forskningen på att det bör erbjudas prova på, 

vilket det får antas att den fasta gruppen hos AIF Barrikaden har gjort för en lång tid 

tillbaka. Alltså säger de att samhället påverkat projekten och med ett fritt deltagande 

från början och även idag på två skilda sätt så drivs de för att intresse och smak finns för 

fotboll. 
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Vad	händer	sen?	Vad	vill	man	uppnå?	
Resultatet för studiens tredje frågeformulering såg lite till viss mån lika ut men skilde 

sig en aning där båda fotbollsklubbarna uttryckte sig om att få de nyanlända varma i 

föreningslivets kläder, alltså skola in de i idrottsföreningslivet. För MFFs del så 

handlade det om att leda in de nyanlända till andra fotbollsföreningar med 

förhoppningen att antingen som ledarna tog upp att utveckla det hela eller som 

projektansvarige (Kindvall, 2016) sa, ”hoppas det inte behövs alls”. Medan AIF 

Barrikaden redan bedriver deras projekt i deras fotbollsförening. Och en annan 

möjlighet för klubben var att utöka deras ungdomsverksamhet.  

 

En annan intressant tanke som man ville uppnå hos ledarna i Malmö FF var att de såg 

möjligheterna med lagsporter som fotboll, att kunna stärka individens sociala kapital via 

gruppaspekten, det blir kontakter och konversationer samt språket i ett 

integrationsperspektiv. Detta kan kopplas in med Bourdieu, som talar om att habitus kan 

förändras med hjälp av olika kapital inom fältet man är i, att just fältet kan vara en 

avgörande faktor för att utveckla individers habitus och deras sociala kapital (Bjurström 

1997, 195). Kanske är det till stor vikt hur integrationsprojektens ramar ser ut som 

avgör utvecklingen av habitus. Utifrån fotbollsklubbarnas syften och mål finns 

möjligheter att fostra fler inom föreningslivet med ett fortsatt intresse för föreningslivet 

och möjligen ur AIF Barrikadens sociala rum även framtida ledare som Ekberg (2016) 

talar om. Det är en intressant tanke som enligt min mening är värd att ta upp, om 

åtminstone några av dessa blir ledare i framtiden så ser jag en positiv aspekt till att de 

har format ett habitus för integration till kontexten för fotbollens fält. Detta skulle kunna 

betyda att framtida ledare växer fram med ett habitus som formats under svåra 

omständigheter och kan med hjälp av sina utvecklade kapital möjligen lättare träda in i 

nya fält. 

 

AIF Barrikaden och Malmö FF har skapat en mötesplats som möjligen kan bidra till ett 

växande socialt kapital med fler kontakter som i framtiden kan både leda till det ena och 

det andra. Att via det sociala nätverket som kan skapas i en grupp så kan det leda till 

jobb och utbildning, vilket kan bli avgörande för ens livsvillkor och detta hade 

Agergaard (2011) upptäckt senare. Detta leder till en tänkbar hypotes framöver när de 

t.ex. söker jobb så kanske de lärt känna den ansvarige på den arbetsplatsen men utan 
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detta nätverk som ett fotbollslag kan bidra till så kan det vara svårt att få jobb. För vad 

händer om deltagarna går till ICA eller för annat jobb nu, eller efter ett års aktivitet i 

projekten, kanske de känner personen de söker jobb hos eller har kontakten till en väns 

framtida arbetsgivare. Om deltagarna och föreningarna inte aktiverat sig, skulle detta 

kunnat hända annars? Det blir även intressant att se hur de båda projekten utvecklas då 

AIF Barrikaden har en grupp med liknande bakgrunder i föreningslivet och MFF som 

vill slussa ut ungdomar i föreningslivet, där de har möjligheten att styra lite till vilken 

förening som är bäst lämpad. För det borde väl vara bättre att integreras inom en grupp 

som är uppväxta med svensk kultur, vilket AIF Barrikaden inte har och att därför har 

MFF en viktig roll att kunna styra vart de kan gå. Enligt Spaaij (2015) föreslogs det att 

bäst integrering görs med minoriteter utspridda bland majoriteter men Krouwel et. Al. 

(2006) visade att det varit problem men detta kan undvikas vid frivillighet vilket får 

tolkas som viktig uppmaning till dessa projekt och andra att kanske sprida ut minoriteter 

men endast om det är utan tvång. 

 

Vidare har Agergaard (2011) en intressant vinkel som går att koppla till regeringens 

förtroende till idrott som dels kan ses som ett symboliskt kapital men att det politiska 

intresset inte är integration i sport utan genom sport. Han övergår till kopplingen att inte 

bara få nyanlända att delta i sport utan att deltagandet kan leda till samhällsaktivitet som 

tidigare nämnt i form av utbildning och jobb. Vad är det annars värt för regeringen med 

deras satsning och stöd i tron på att de ensamkommande ska lära sig språket, få nya 

vänner och en meningsfull fritid (Regeringen, 2016)? 

 

 

	 	



	
	

46	

	 	



	
	

47	

Slutsats	
Utifrån studiens syfte och frågeställningarna redovisas först en kort återblick följt av en 

slutsats och avslutas med framtida forskning och begränsningar. 

 

I denna uppsats har syftet handlat om att förstå berättelser om integrationsprojekt från 

två fotbollsklubbar i Malmö och deras nyttofunktion med dem. Det har redovisats från 

tidigare forskning att lagsporter kan skapa gemensamhet och skapa nya vänner och vara 

en mötesplats för att ha kul medan andra visar på svårigheter när det kommer till mötet 

av ett nytt fält och när det inte sker på egen vilja, samt en del problematik vid 

tävlingssituationer. AIF Barrikaden och Malmö FF har via ett socialt kapital skapat 

integrationsprojekt där AIF Barrikaden bedriver det genom ett eget ungdomslag av 

nyanlända som har permanent tillstånd i fotbollens fält medan MFF bedriver 

spontanfotboll med majoriteten tillfälligt nyanlända som får anses ligga i en gråzon för 

fotbollsfältet. För som Bourdieu talar om att vara i fältet för att påverka kapital och 

habitus, så blir det svårt att använda fotboll om det inte sker inom fältet. Men å andra 

sidan så tillgodogör Malmö FF en tid att slippa oron oavsett om de nyanlända 

flyktingarna får permanent tillstånd eller inte. 

 

En första antydan från resultatet är att utförandet av idrott ger olika värden, vilket kan 

kopplas med de två olika integrationsprojekten som kan ses som ett komplement till 

varandra där den ena arbetar med integration med de permanenta och den andre med de 

tillfälliga. En del spelar för att det är kul, en annan för vänner och en tredje för att hålla 

en god hälsa som i sin tur påverkar en individs livsstil. Detta resultat kanske kan ge en 

indikation och uppmaning till fler föreningar att ställa upp i samhället och finnas till för 

integration för just de nyanlända som vill slippa oron, öka sitt nätverk och pröva sig 

fram till sin smak av aktivitet. Oavsett om det är en grupp av liknande etnisk bakgrund 

eller en mix så bör tvång undvikas och istället bör det finnas ledare som guidar med 

förståelse vid mötet i fältet. 

 

Sett utifrån Bourdieus perspektiv blir integrationen i AIF Barrikaden att deras riktning 

är föreningslivets kultur medan Malmö FFs är att slussa ut till föreningslivet. 

Oavsett projekt så tyder resultaten på att de ensamkommande har ett svagt kapital men 

med fotbollsklubbarnas ledning, agerande och närvaro så kanske de ensamkommande 
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flyktingarna formar deras habitus till ett svenskt samhälle ur en fotbollskontext. Med 

den begränsade insamlingstiden så bör en generalisering tas med försiktighet, men 

resultaten tyder på en tendens i miljöer av en lagsport så skapas ett socialt kapital som 

möjligen kan konverteras till andra kapital och leda till jobb och utbildning. 

 

Vad säger det här om integrationsprojekten hittills? Det finns tendenser till resultat men 

det visar på hur komplext detta ämne är. Avslutningsvis tror jag att regeringens 

förtroende på idrotten betydelse anses vara ett symboliskt kapital men om mötesplatsen 

för integration via eller inom fotbollen är rätt vet jag ej. Gör AIF Barrikaden eller 

Malmö FF rätt eller fel? Det är inget jag kan svara på och det har inte varit studiens 

syfte heller, med detta sagt så drar jag slutsatsen att de samlade resultaten tyder på att 

mötesplatsen med fotboll skapar engagemang, en social yta och ett socialt kapital som 

påvisats viktig för deras integrationsengagemang. Fotbollsklubbarna vill bidra till 

samhället och ser idrottsföreningslivet som en bra aktivitet för nyanlända att slippa oro 

och utveckla ett socialt kapital. 

Framtida	forskning	
Med denna studie hoppas jag bidra till kommande forskning, men hur pass rimligt 

resultatet är, det är svårt att säga, men Bryman (2002, 46) tar upp ordet relevans och 

utifrån hur aktuell idrott och integration är i Sverige, så kan studiens syfte anses 

relevant. Studiens plats är relevant i och med institutionen Idrottsvetenskapens projekt 

Sport Open som ligger till grund för valet av studiens område och det finns dessutom 

både elit- och breddfotbollsklubbar i området. Det kan diskuteras gällande att studiens 

resultat kanske inte kan generaliseras till flera fotbollsklubbar men utifrån det insamlade 

resultatet så kan berättelserna anses som en erfarenhet fler kan kanske kännas vid eller 

dra nytta av. Utifrån studiens tidsgräns kanske det brister i tillräcklig data med tre 

observationer eller för få intervjuer. Å ena sidan har nästan alla respondenter varit med i 

hela projektet och kan ge en bra syn för frågeställningarna men å andra sidan så kanske 

fler röster kunnat bredda resultatet. Det kan även ifrågasättas om det är klubbarnas 

berättelser eller som i fallet med AIF Barrikaden, bara den intervjuades erfarenhet som 

berättas, vilket kan ge ett ensidigt svar. Intrycket från bådas sidor har varit positivt och 

känslan för ett trovärdigt och tydligt berättade kan enligt mitt tycke vara korrekt. Det 

skulle vara intressant att följa upp dessa projekt under en längre fallstudie och se om det 

sociala kapitalet för integrationsprojekten också anses vara integration genom sport eller 
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i sport? Kanske är dessa projekt något som kan ske i olika arenor och inte bara inom 

sportens egna arenor. Ger det ens samma effekt av mötesplatsens tillfällen, idrott utförs 

i majoritet ca 1-3 gånger i veckan medan till exempel skolan är ofta 5 dagar i veckan. Så 

det skulle vara intressant att undersöka effekterna av antal tillfällen men även ställa 

dessa i jämförelse till skolidrotten. Avsaknaden i studiens integrationsprojekt inom 

fotbollen med kvinnor är något som också vore intressant att jämföra hos, för att se hur 

det ser ut mellan könen också. 

Begränsningar	
Studiens begränsningar som kan ha påverkat resultatet kan ses till metodens insamling 

vid intervjutekniken, då jag är oerfaren. Tiden kan vara den största begränsningen då 

både insamling av intervjuer och transkribering skulle ingå, samt efterkodning. Tanken 

från början var minst två intervjuer av ledare i både projekten och dessutom tillkom 

observationer som jag inte alls var förberedd på, vilket kan påverkat studiens resultat 

jämfört med att ha varit förberedd. Det kan även ses som en begränsning att Malmö FFs 

projekt inte är helt på fotbollens fält, vilket kan tolkas ge studien ett lite svårare fokus på 

en röd tråd. 
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Bilaga	1	

Schema	för	litteratursökning	
Valet av databas gällande litteratursökningen (Engberg et. Al, 2012)	gjordes via 

SPORTDiscuss då det faller in under det idrottsvetenskapliga fältet. Söktermerna utgick 

från Soccer, Football, Sport och Sports och sattes ihop med olika begrepp som 

Integration, Immigrants, Ethnic minorities, asylum seekers, refugees, men jag har valt 

att bara presentera en översikt med störst relevans pga. utrymme. På Malmö Högskolas 

biblioteks hemsida användes Summon som sökverktyg, där gjordes det endast svenska 

sökningar av de ord ovan. 
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Bilaga	2	

Missivbrev	
Mitt namn är Jakob Wikenstål och jag läser sista terminen på det Idrottsvetenskapliga 

programmet på Malmö Högskola där jag just nu genomför mitt examensarbete gällande 

integrationsprojekt inom fotboll. 

 

Denna intervju kommer vara en del av mitt examensarbete på Malmö Högskola. 

Undersökningens syfte handlar om att förstå fotbollsklubbars berättelser om vad man 

vill uppnå med deras integrationsprojekt. 

 

All information kommer att behandlas konfidentiellt och allt är frivilligt, alltså vill ni 

passa frågor eller behöver lämna så hindrar jag er inte. 

 

Intervjun är anonym och kommer bearbetas på mig egen dator och svaren kommer inte 

kunna identifieras med er. 

 

Har ni några frågor efteråt så vänligen kontakta mig: 

Telefonnummer: +46 768 52 60 75 

Email: jakob.wikenstal@gmail.com 
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Bilaga	3	

Intervjuguide	
Vad skulle du säga integration är för din egen del? 

 

När började integrationsprojektet? 

 

Har du någonsin jobbat med någon fråga som liknande, hur ser det ut för dig med att 

arbeta med integrationsprojekt som detta? 

 

Hur länge har du varit inblandad i detta? 

 

Har syftet ändrats någorlunda och varför har det gjort det i så fall? 

 

Utmaningarna och möjligheter att driva ett sådant projekt som ni gör just nu, vad är det 

för dig? 

 

Har du någorlunda koll på deltagarnas familjer eller deras situationer sen förr? 

 

Gällande rekryteringsperspektivet, hur deltagarna kommer dit? Hur har det funkat att de 

känner till ert arbete? 

 

Har det funnits tankar på att ha fler tillfällen eller tider mm.? 

 

Varför tror du de kommer till er? 

 

Kommunikation den handlar såklart mycket om på plats. Men vid sidan av den, hur 

funkar den då? För din del med kommunikationen? 

 

Är det något som förändrats sen ni börjande? 

 

Hur tror du man kan utveckla integrationsbiten inom fotbollen? 


