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Sammanfattning 
Idrottens förmåga att bidra med positiva effekter för integration är omdiskuterad. 

Det finns både de som har stora förhoppningar på idrotten som en 

integrationsfrämjare och de som är mer skeptiska när det kommer till idrottens roll i 

integrationsprocessen. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka idrottens 

potential att integrera invandrare i samhället samt att undersöka vilka hinder som 

finns för att idrott ska fungera integrationsfrämjande. Studien bygger på en analys av 

12 vetenskapliga artiklar som alla behandlar relationen mellan idrott och integration. 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att idrott kan bidra med positiva effekter för 

integration, bland annat genom att erbjuda en mötesplats där relationer kan byggas 

över kulturella gränser. Resultaten visar dock även att idrottsrörelsen inte är fri från 

de spänningar som finns i samhället i stort och det är därför orimligt att tro att idrotten 

på egen hand ska kunna bidra till att människor känner sig integrerade i samhället.  

 

Nyckelord: Idrott, integration, invandrare, socialt kapital 

 
Abstract 

Sport’s ability to contribute to possitve effects on integration is well debated. There 

are both those who have great hopes on sport as a promoter of integration and those 

who are more sceptical when it comes to the role of sports in the integration process.  

The aim of this study is to investigate the potential of sport to integrate immigrants in 

to society and also to investigate what obstacles there are to prevent sports from 

promoting integration. The study is based on an analyses of 12 scientific articles, all 

discussing the relation between sport and integration. The result of this study shows 

that sport can have positive effects on integration, eg. through offering a meeting 

place where relationships can be built over culturell bounderies. The result however 

also shows that the sport arena is not free from the tensions that exists in society as a 

whole and it is therefore unreasonable to think that sport alone can make people feel 

integrated in soceity.   

 

Keywords: Sport, integration, immigrant, social capital 
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1. Inledning 

Det går inte att till fullo förstå nutidssamhället utan att uppmärksamma idrottens roll. 

Vi lever i en värld där idrott är ett internationellt fenomen. Där det är viktigt för 

politiker och världens ledare att bli förknippade med idrottspersonligheter, där idrott 

bidrar till ekonomin och där några av de största internationella arrangemangen 

associeras med idrott. Idrott är en del av den sociala och kulturella konstruktionen av 

olika lokaliteter, regioner och nationaliteter och idrott blir regelbundet associerat med 

sociala problem och frågor kring brottslighet, hälsa, våld, social ojämlikhet, 

arbetsinvandring, ekonomisk och social förnyelse och fattigdom (Jarvie, 2006, sid 2).  

I Sverige finns en djupt rotad föreställning om den stora samhällsnyttan som 

föreningsidrott bidrar till. Statens stöd till idrotten bygger på antagandet att idrott 

främjar allt från folkhälsa till uppfostran och demokrati. I regeringens proposition 

1998/99:107 - En idrottspolitik för 2000-talet – folkhälsa, folkrörelse och 

underhållning beskrivs det hur Sverige under de senaste decennierna har präglats av 

kulturell och etnisk mångfald och att detta både är en tillgång till samhället men även 

skapar konflikter och oro. Det uttrycks också att idrotten spelar en viktig roll för att 

öka förståelsen mellan olika människor och grupper och att idrotten kan bidra till att 

främlingsfientlighet och rasism motverkas. Det står att läsa: 

“Idrotten är till hela sin ide ́ internationell. Idrottsligt utbyte mellan grupper av 

människor med olika bakgrund berikar vårt samhälle. Genom att idrotten är 

gränslös kan den via de lokala föreningarna underlätta för nyanlända och 

andra med utländsk bakgrund att integreras i det svenska samhället. 

Människor med olika etnisk och kulturell bakgrund kan med 

idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra samt respektera 

och förstå varandras värderingar.” (Prop. 1998/99:107, sid 18). 

Det finns höga förhoppningar på idrottens och föreningslivets förmåga att bidra till 

integrationen av människor som invandrar till nya länder. Inom forskarsamfundet är 

dock inte idrottens bidrag till samhället självklart. Detta grundar sig främst på att det 

har varit svårt att fastställa vetenskapliga bevis för det positiva sambandet mellan 

föreningsidrott och samhälleliga effekter så som integration av socialt utsatta grupper, 

socialisation till goda medborgare, jämställdhet osv. (Hvenmark, 2012, sid 65).  Jag 
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vill därför med denna litteraturstudie undersöka hur idrott potentiellt skulle kunna 

bidra till integrationsprocessen för människor som försöker etablera sig i nya länder. 

Jag upplever att mycket av den forskning som finns inom ämnet redan från början tar 

en antingen tydligt negativ eller tydligt positiv ställning till idrottens roll att bidra till 

integration. Många studier har antingen syftet att slå hål på ”myten” om att idrott kan 

utgöra en arena för lyckad integration eller syftet att bevisa att idrott faktiskt har de 

positiva krafter som den har förhoppningar på sig att ha. Jag anser att det saknas 

studier som varken letar efter bevis för idrottens storhet eller bevis på att 

förhoppningarna på idrotten är grundlösa, utan är mer öppna för båda vägarna. Min 

förhoppning är att jag med denna studie ska lyckas utgå från ett öppet förhållningssätt 

och presentera resultat som ger en mer nyanserad bild av relationen mellan idrott och 

integration.  

1.1 Syfte 
Att utifrån en litteraturstudie granska idrottens potential att integrera invandrare i nya 

samhällen. Litteraturstudien ämnar besvara frågeställningarna: 

 

• Hur kan idrott bidra till att integrera invandrare i samhället? 

• Vilka hinder finns för att idrott ska vara en lyckad arena för integration av 

invandrare? 

1.2 Disposition  
Efter denna punkt i uppsatsen presenteras ett antal begreppsdefinitioner och efter det 

följer en bakgrundsbeskrivning till valt studieområde. Efter det redovisas den 

teoretiska bakgrund jag valt ut, som ämnar ge en förståelse för studieområdet samt 

utgöra en referensram från vilken jag kan analysera mitt resultat mot. Efter det följer 

ett metodavsnitt som beskriver de tillvägagångssätt jag använt i genomförandet av 

min studie samt en metoddiskussion. Därefter presenteras resultat- och analysdel 

tillsammans, där jag presenterar mina resultat samt analyserar dessa mot bakgrund 

mot min teoretiska referensram. Sedan följer en sammanfattning av studiens resultat 

samt diskussion. Efter det följer avslutande reflektioner, referenslista samt uppsatsens 

bilagor. Som bilaga ligger en förteckning över sökord och sökresultat samt en 

sammanställning av de artiklar som utgör materialet för denna studie. 
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1.3 Begreppsdefinitioner  

Då jag genom hela denna litteraturstudie frekvent kommer att använda mig av 

begreppen Idrott, Invandrare samt Integration känns det nödvändigt att ge en kortare 

presentation av dessa begrepp.   

1.3.1 Idrott 

Idrott är ett begrepp som ofta används men som sällan definieras. Ett sentida försök 

att precisera idrott i Sverige har utgått från den statliga idrottsutredningen SOU 

1969:29 Idrott åt alla och idrott definieras då som ”fysisk aktivitet som människor 

utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat” (Blom & Lindroth, 

1995, sid 10). Ett alternativ sätt att se på idrott är att använda begreppet som ett 

samlingsbegrepp, som innehåller ett antal grundläggande manifestationer, i likhet med 

andra samhällsfenomen så som konst, musik, teater eller religion. Begreppet 

innefattar i en sådan bred definition idrott som folkrörelse som byggs upp av frivilligt 

arbete i idrottsföreningar, idrott som ämne i skolan, Riksidrottsförbundet och 

underordnade förbunds organiserade idrottande samt oorganiserad idrott (Blom & 

Lindroth, 1995, sid 13).  

När jag använder begreppet idrott i denna litteraturstudie syftar jag till den form av 

idrott som beskrivs av Svenska Riksidrottsförbundet som ”organiserad i självständiga 

föreningar och förbund och som utgör en fri och frivillig folkrörelse” 

(Riksidrottsförbundet, 2009, sid 11).  

1.3.2 Invandrare  

Det finns ingen klar definition av begreppet invandrare, men enligt 

Nationalencyklopedin är invandrare en person som flyttar från ett land till ett annat 

för att bosätta sig där en längre tid (Nationalencyklopedin, 2014).  

 

Oftast skiljs begreppen flykting och invandrare åt och det finns en poäng med att 

definiera dessa begrepp olika. Oftast definieras en invandrare som en människa som 

har flyttat till ett annat land frivilligt, medan en flykting är en människa som tvingats 

lämna sitt hemland exempelvis pga. krig och konflikt. Att vara flykting och att vara 

invandrare innebär därför olika förutsättningar. 
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När begreppet invandrare används i denna litteraturstudie innefattar det både 

människor som har invandrat till nya länder pga. flykt och de som invandrat av andra 

orsaker, t.ex. för att skapa bättre förutsättningar för sig och sin familj. Jag inkluderar 

även både första och andra generationens invandrare. Jag har också enbart fokuserat 

på de människor som flyttar från icke västerländska länder till västerländska 

samhällen. De som invandrar från ett västerländskt land till ett annat inkluderas inte i 

denna studie.  

1.3.3 Kritik mot begreppet invandrare 

I svenska kulturdepartementets slutrapport Ds 2000:43 Begreppet invandrare – 

användningen i myndigheters verksamhet står det att läsa att det bör ifrågasättas hur 

lämpligt det är att ha en sådan bred definition på begreppet invandrare som existerar i 

dag. I Sverige benämns t.ex. ofta både den flyttat till Sverige själv och dennes barn 

som invandrare, även om barnen är födda i Sverige (Ds 2000:43, 2000, sid 22). Den 

integrationspolitiska propositionen har slagit fast att begreppet invandrare är grovt 

generaliserande och syftar till människor som utmärker sig genom att skilja sig från 

svenskarna. Begreppet bör därför inte användas på ett sätt som bidrar till ett vi-mot-

dom-tänk (Ds 2000:43, 2000, sid 22). 

I SOU 2005:69 Sverige inifrån – röster om etnisk diskriminering står att läsa att 

språkbruk och begreppsanvändning inte är en neutral spegling av verkligheten, utan 

fungerar som en konstituerande del av det förhållningssätt vi har gentemot 

omgivningen. Den uppdelning som görs mellan ”svenskar” och ”invandrare” bidrar 

till att upprätthålla de maktrelationer som finns i samhället genom att den möjliggör 

en sociopolitisk konstruktion och reproduktion av en underlägsen ”andra”, dvs. den så 

kallade invandraren. Det blir en systematisk uppdelning mellan ett givet 

överordnat ”vi” och ett ständigt underordnat ”dem” (SOU 2005:69, sid 14).  

 

En mer utförlig diskussion kring hur jag använder begreppet invandrare och vilka 

konsekvenser detta kan finns under rubrik 3.8 Etiska överväganden. 
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1.3.4 Integration 

Integration är ett begrepp som väcker många diskussioner. Likt begreppet invandrare 

ovan finns det ingen klar definition av vad integration är eller vilka konsekvenser 

integration innebär för samhället eller den enskilde individen. Enligt den svenska 

regeringens proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden – från 

invandrarpolitik till integrationspolitik ska det svenska integrationspolitiska arbetet 

speciellt ge stöd åt individers möjlighet till egenförsörjning, möjliggöra delaktighet i 

samhället och värna om individens grundläggande demokratiska värden. Det 

integrationspolitiska arbetet ska också förebygga och motverka diskriminering, rasism 

och främlingsfientlighet (Prop. 1997/98:16, sid 24). European Commission skriver 

vidare på sin hemsida om integration att det finns ett antal aspekter som är särskilt 

viktiga för att integrera invandrare i samhället. Anställning är en nyckelfaktor för en 

lyckad integrationsprocess, så att individen känner att denne är en del av, och bidrar 

till, det nya samhället. Det är också av stor vikt att invandrare är en del av den 

demokratiska processen i det nya samhället och är med och påverkar samhällets 

utveckling genom valdeltagande. Andra viktiga aspekter för en lyckad 

integrationsprocess är utbildning och kunskap om det nya samhället. Vidare är 

regelbunden interaktion mellan invandrare och majoritetsbefolkningen en 

fundamental mekanism för integration (European Commission, 2014). Begreppet 

integration diskuteras vidare under rubriken 2.1 i teoriavsnittet.  

1.4 Bakgrund 
Jarvie (2006) menar att det finns en allmän tro på att idrotten kan bidra till att bygga 

tillit, både inom såväl idrotten som till samhället i stort och att detta i sin tur ska bidra 

till en stark demokrati och en kollektiv gemenskapskänsla. Denna tro på idrottens 

förmåga grundar sig till viss del i forskning om idrottens potential att hjälpa individer 

att bygga upp sitt sociala kontaktnät (Jarvie, 2006, sid 335.). Genom ett bredare 

socialt kontaktnät kan individen få tillgång till information och resurser som kan bidra 

till att man till större del känner sig delaktig i samhället. Dock är den forskning som 

ligger till grund för det populära antagandet om idrottens potential främst utförd i 

USA och England och det är mycket möjligt att bilden ser annorlunda ut sett från ett 

bredare internationellt perspektiv (Jarvie, 2006, sid 335). Forskning i Tyskland och 

Sverige visar t.ex. att idrott genererar få överbyggande länkar mellan olika etniska 
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grupper i samhället. Antagandet om idrottens förmåga att bidra till att hjälpa individer 

att bygga upp sitt sociala nätverk kan också ifrågasättas då många exkluderas från 

idrotten pga. exempelvis sin sociala status. Exempelvis i Kanada rapporterar 

Canadian Council of Social Development att det är mer än 60% av barnen som lever i 

Kanadas fattiga områden aldrig deltagit i någon organiserad idrottsverksamhet. För 

barn som lever i mer välbärgade områden är den siffran 27% (Jarvie, 2006, sid 334).  

 

De som är förespråkare av idrott som en positiv kraft för den sociala och politiska 

arenan menar att idrott kan lära, forma och ena människor, att idrott kan trösta och 

lyfta upp och att idrott kan träna unga att bli självständiga, självkontrollerande, 

ansvarstagande och utveckla ett kollektivt tänk (Sieppel, 2006, sid 174). De som är 

kritiska till idrottens förmåga att bidra till samhällsnyttan menar å andra sidan att 

idrotten är endimensionell och fokuserar på elitinriktad tävlingsverksamhet, 

kommersialisering och professionalism. Kritikerna menar att dagens idrott har 

förvandlats till motsatsen av det den vill stå för genom att bidra till mansdominans, 

nationalism, rasism och våld (Sieppel, 2006, sid 174).  

 

Sieppel (2006) föreslår tre sociala mekanismer som visar hur sociala relationer inom 

frivilligorganisationer så som idrottsföreningar kan producera sociala och politiska 

effekter. Dessa mekanismer är information, inflytande och identitet. Då det gäller det 

förstnämnda kan sociala relationer i en organisation fungera som en kanal genom 

vilken information erbjuds och sprids mellan de som är involverade i organisationen. 

Detta innebär att organisationens medlemmar tillförskaffar sig mer kunskap och 

utvecklar starkare engagemang för sociala och politiska frågor (Sieppel, 2006, sid 

174). När det kommer till inflytande så påverkas individer som är medlemmar i 

organisationer av de sociala band som associeras med den aktivitet och position de 

har inom organisationen. Detta ökar intresset av kunskap och inflytande över dessa 

relationer vilket i sin tur leder till både individuella och sociala färdigheter (Sieppel, 

2006, sid 174). Den tredje och sista mekanismen handlar om förstärkning av 

identiteten. Tanken bakom denna mekanism är att sociala interaktioner inom 

frivilligorganisationer, vars syfte är att nå ett gemensamt mål, bidrar till känslan av 

gemenskap och självbestämmande vilket resulterar i en stark identitet och genom 
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detta också tillit till andra som är involverade i samma organisation (Sieppel, 2006, 

sid 175).  

 

Även om det finns teorier som är positiva till idrottens potential att bidra med sociala 

och politiska effekter menar Warren (2001) att idrottsorganisationer inte är bättre 

arenor för detta än andra frivilligorganisationer. Warren fokuserar på till vilken grad 

frivilligorganisationer har en demokratisk effekt och urskönjer tre sådana effekter: 

effekter för allmänheten, institutionella effekter och effekter för individuell utveckling. 

Enligt Warren har idrottsorganisationer enbart svaga band till de två förstnämnda 

effekterna. När det gäller den sistnämnda effekten så anser Warren att 

idrottsorganisationer är svaga då det kommer till att bidra till att individer utvecklar 

politiska färdigheter, men att de är starka då det kommer till att bidra till 

civilsamhället genom att skapa ömsesidighet, tillit och erkännande (Sieppel, 2006, sid 

173).  

 

Det finns alltså både förespråkare för idrottens förmåga att bidra med positiva effekter 

för samhället och de som är mer kritiskt inställda till idrottens potential att påverka 

viktiga samhällsprocesser som t.ex. integration. Eftersom jag arbetar inom den 

svenska idrottsrörelsen och samtidigt är ideellt engagerad i Röda Korsets 

flyktingverksamhet så är både ämnet idrott och ämnet integration något som 

intresserar mig. Då jag själv har arbetat ideellt med projekt som gjorts för att integrera 

ensamkommande flyktingbarn i sin nya värdkommun genom idrottsaktiviteter är 

idrottens roll i integrationsprocessen något som jag blev intresserad av att undersöka 

närmare. När jag börjat läsa in mig något på ämnet kom jag fram till att idrottens 

potential att bidra till integration verkade ligga mycket i dess möjlighet att skapa 

mötesplatser där människor från olika bakgrunder kan knyta band till varandra.  

Därför kändes teorier om socialt kapital som intressanta och relevanta att göra en 

analys utifrån, eftersom socialt kapital handlar om att skapa nätverk med andra 

människor. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av begreppet integration samt en 

redogörelse för de teorier om socialt kapital som i denna litteraturstudie kommer 

användas för att undersöka och analysera relationen mellan idrott och integration.  
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2. Teori 

2.1 Integration  
Begreppet integration är både populärt och omdiskuterat, speciellt i de länder som tar 

emot många invandrare. Då de tidigare mottagningsmodellerna, som mer lutade åt 

assimilation och segregation har misslyckats, har fokus flyttats till att istället tala om 

integration (Aytar, 1999, sid 10). Om begreppet ses utifrån ett makroperspektiv kan 

integration ses som ett karaktärsdrag hos ett socialt system, t.ex. ett samhälle. Ju mer 

integrerat ett samhälle är, desto närmare och mer intensiva band finns mellan de 

grupper och individer som utgör det. På senare år har begreppet integration använts 

likvärdigt med social sammanhållning (Entzinger & Biezeveld, 2003, sid 6). 
 

Integration kan också ses utifrån ett individ- eller grupperspektiv. Enligt sociologen 

Marc Granovetter finns det två huvuddimensioner av integration. Den första 

dimensionen, incidensdimensionen, innefattar två olika aspekter; frekvens och 

intensitet. Med frekvens menas det antal kontakter som en individ har med andra 

individer. Med intensitet menas känslan av tillhörighet inom dessa kontakter 

(Entzinger & Biezeveld, 2003, sid 6). Den andra dimensionen av integration är 

identifikation. Ju mer en individ identifierar sig med andra individer, desto starkare 

blir banden till dessa. En stark identifiering behöver dock inte betyda frekventa och 

intensiva kontakter. Många invandrare känner t.ex. stark identifikation med sitt 

hemland fast merparten av deras kontakter finns i det nya landet och sker med 

människor som de inte identifierar sig med (Entzinger & Biezeveld, 2003, sid 6). 

Frekventa och intensiva kontakter med andra människor kan leda till en bättre 

förståelse och på sikt en starkare identifiering med andra. Å andra sidan så är det 

osannolikt att en individ kommer knyta några sådana kontakter om denne inte kan 

identifiera sig med andra i det samhället de lever i (Entzinger & Biezevels, 2003, sid 

6). 

 

Begreppet integration är mångtydigt. Inom samhällsvetenskapen används det för att 

studera samband mellan olika enheter i ett komplex (Aytar, 1999, sid 19).  En lexikal 

definition av integration är att det är en ”process som leder till att skilda enheter 

förenas. Integrerade grupper/samhällen bygger på värdegemenskap, sammanhållning, 

solidaritet och ömsesidigt beroende. En hög grad av arbetsfördelning och 
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specialisering är utmärkande för funktionell integration” (Aytar, 1999, sid 24). Aytar 

(1999) menar att integration i ett första skede kan delas upp i två olika primära 

inriktningar: ensidig integration och mångsidig integration. Dessa inriktningar 

grundar sig på vilken målgrupp som fokuseras på. Om fokus enbart är på 

invandrargrupper i politiska, sociala, ekonomiska och kulturella arenor uppstår en 

ensidig integration (Aytar, 1999, sid 32). Den ensidiga integrationen kan då dra åt två 

håll: antingen mot en total ensidig assimilatorisk integration, eller mot en 

segregatorisk integration, där vissa viktiga arenor i samhället görs mindre tillgängliga 

för invandrare, t.ex. arbetsmarknad och utbildning (Aytar, 1999, sid 33). Den andra 

primära inriktningen av integration, dvs. den mångkulturella, grundar sig på ett annat 

perspektiv där målgruppen istället är både invandrare och infödda. Integration handlar 

här om att samverka för att bygga nya gemenskaper genom aktivt deltagande på såväl 

individuell som institutionell nivå (Aytar, 1999, sid 33). Primärinriktningen av 

integration är avgörande för bedömningen av inriktningen för integrationspolitik. 

Människor som kommer till ett nytt land är generellt sätt segregerade från början. Den 

dominerande politiken i landet är sedan avgörande för hur väl personen blir integrerad 

i det nya samhället (Aytar, 1999, sid 34). 

2.2 Socialt kapital 

Socialt kapital är ett begrepp som används för att förstå betydelsen av sociala nätverk. 

Konceptet utmärker sig som ett sätt varpå man kan förstå hur samhällen kan fungera 

för att bli säkrare, mer produktiva och utvecklas till en plats där positiva identiteter 

och livsstilar kan skapas. Inom statsvetenskapen används socialt kapital för att 

försöka förstå hur individualiserade individer i samhället kan komma att vilja agera 

kollektivt för att kunna säkerställa demokratin (Eriksson, 2003, sid 1).  Inom 

ekonomin används socialt kapital för att undersöka betydelsen av sociala relationer 

för ekonomisk utveckling. Teorin om socialt kapital har bland annat uppmärksammats 

av Världsbanken som en viktig aspekt i arbetet med fattigdomsbekämpning (Eriksson, 

2003, sid 1).  Sociologin använder begreppet för att förstå hur människor kan 

tillförskaffa sig förmåner genom att knyta band till andra individer och skapa sociala 

nätverk. De positiva konsekvenser som deltagande i sociala nätverk bidrar med till 

både individen och samhället går tillbaka till tidiga sociologiska teorier, så som 

Durkheims idéer om grupper kan motverka självdestruktivitet (Eriksson, 2003, sid 1). 

Begreppet socialt kapital har fått stor genomslagskraft, dock finns ingen enhetlig 
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beskrivning för hur begreppet ska definieras eller användas (Eriksson, 2003, sid 2). 

Nedan följer utvalda teoretikers definitioner av begreppet. 

2.2.1 Bourdieu 
Den första systematiska analysen av socialt kapital producerades av sociologen Pierre 

Bourdieu (1986). Definitionen av kapital enligt Bourdieu är olika former av tillgångar 

som individer kan tillägna sig och som har betydelse för hur individer kan positionera 

sig i samhället. Bourdieu skiljer på tre olika slags kapital: ekonomiskt kapital, 

kulturellt kapital samt socialt kapital. Ekonomiskt kapital är direkt relaterat till pengar 

och är institutionaliserat i olika former av äganderätt. Kulturellt kapital kan innehas i 

förkroppsligad form genom exempelvis bildning, språkkompetens eller kulturella 

kunskaper eller i institutionaliserad form genom exempelvis utbildning (Bourdieu, 

1986, sid 241-242).  Socialt kapital definierar Bourdieu som summan av de faktiska 

eller potentiella resurser som kommer av de varaktiga nätverk av förhållanden som 

individer kan skapa sig genom medlemskap i grupper, vilket förser varje medlem med 

ett kollektivt kapital. Storleken på den enskildes sociala kapital beror på hur stort 

nätverk som denne kan tillförskaffa sig samt på storleken på det kapital (socialt, 

ekonomiskt eller kulturellt) som varje individ i ens nätverk har (Bourdieu, 1986, sid 

243-246). Genom att inneha en form av kapital kan man sedan få tillgång till andra 

former. Genom socialt kapital man t.ex. genom sina nätverk få direkt åtkomst till 

ekonomiska resurser så som utlån av pengar, investeringstips, anställning osv. Genom 

socialt kapital kan individer även öka sitt kulturella kapital genom kontakter med 

experter eller personer verksamma inom utbildning eller kultur (Portes, 1998, sid 4). 

Det sociala kapitalet är enligt Bourdieu en form av kapital som inte helt låter sig 

återföras till andra former av kapital, men som kan bidra till att ge en förklaring till 

varför andra former av tillgångar ger utdelning. En utbildning exempelvis behöver 

inte nödvändigtvis leda till ett arbete. Framgång i yrkeslivet kan vara beroende av t.ex. 

stöd från familj och vänner, eller av kontakter som gör att man kan ta sig in på en hård 

arbetsmarknad (Broady, 2002, sid 56). 

Nätverken som individer skapar för att tillägna sig socialt kapital kan ses som en 

produkt av investeringsstrategier, individuella eller kollektiva, medvetna eller 

omedvetna, som ämnar etablera eller reproducera sociala förhållanden som kan vara 

till nytta för individen. Att ingå i ett nätverk innebär utbyten av olika former av 
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kapital och dessa utbyten utvecklar ömsesidig kunskap inom gruppen och erkännande 

av gruppmedlemskapet. Genom erkännandet av gruppmedlemskapet upprätthålls 

nätverken (Bourdieu, 1986, sid 243-246). 

De effekter som socialt kapital ger enligt Bourdieu innehåller en klar maktaspekt, då 

det är relationen mellan en människas tillgångar och föreställningen av dessa 

tillgångar som avgör vilken effekt det sociala kapitalet får. Socialt kapital kan bara 

leda till positiva effekter om tillgångarna tillskrivs ett värde (Broady, 2002, sid 58). 

Socialt kapital som har positiva effekter i ett visst sammanhang kan helt förlora sitt 

värde, eller till och med uppfattas som negativt i ett annat sammanhang. Effekterna av 

socialt kapital bestäms därför av vilken makt ens eget personliga nätverk besitter 

(Eriksson, 2005, sid 23).  

Några skillnader mellan hur Bourdieu använder begreppet socialt kapital och hur 

andra använder detsamma är att Bourdieu inte förutsätter att utbytena i de sociala 

nätverken bygger på ömsesidig tillit. Bourdieu menar att individer också kan använda 

så kallat ackumulerat socialt kapital som inte kräver denna ömsesidiga tillit mellan de 

personer i nätverket man vänder sig till. Ett exempel på detta är då människor 

hänvisar till betydelsefulla bekanta för att få bekräftelse på sin egen kompetens 

(Eriksson, 2003, sid 5). Bourdieu tar heller inte hänsyn till den kollektiva aspekten av 

socialt kapital gör utan ser istället det sociala kapitalet som tillgångar för den enskilde 

individen (Eriksson, 2005, sid 5). 

2.2.2 Putnam 
Putnam (2006) menar att grunden i teorin om det sociala kapitalet är att sociala 

nätverk har ett konkret värde och kan påverka olika grupper och individers 

produktivitet. Socialt kapital handlar om band mellan individer och om de nätverk 

som uppstår som präglas av ömsesidighet och pålitlighet (Putnam, 2006, sid 18). 

Enligt Putnam skapas socialt kapital genom att människor aktivt deltar i grupper och 

organisationer. Inom nätverken som utvecklas inom dessa organisationer och grupper 

uppstår en samling gemensamma normer som fungerar sammanhållande för 

medlemmarna (Eriksson, 2005, sid 4). Den mest fundamentala normen som utvecklas 

i dessa nätverk är normen om ömsesidighet, dvs. tanken om tjänster och gentjänster. 

Om jag gör något för någon annan medlem så förväntar jag mig något tillbaka på sikt. 

Detta leder till ett förtroende mellan medlemmar och en tillit till att samtliga 
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medlemmar kommer att följa de gemensamma normerna. Putnam menar att socialt 

kapital är grunden för demokratin, eftersom det bidrar till att människor gemensamt 

strävar efter kollektivets bästa (Eriksson, 2005, sid 4). 

 

Det sociala kapitalet har både en individuell och en kollektiv aspekt. Den enskilde 

individen kan skapa sig band till andra för att gynna sina egna intressen, t.ex. en 

arbetssökande som bildar nätverk eftersom det lättaste sättet att få ett arbete är genom 

att känna rätt människor. Socialt kapital kan även få effekter på samhället i stort så att 

de sociala nätverkens vinster och kostnader inte bara läggs på de som är med och 

bygger upp dessa nätverk. Om t.ex. brottsligheten i ett bostadsområde minskar pga. 

grannar är ute och patrullerar så gynnas även den av grannarna som inte deltar i 

patrullerandet (Putnam, 2006, sid 20). Enligt Putnam (2006) är den viktigaste 

distinktionen mellan olika former av socialt kapital den mellan det överbyggande 

(inkluderande) sociala kapitalet och det sammanbindande (exkluderande) sociala 

kapitalet. Det sammanbindande sociala kapitalet förstärker homogenitet. Exempel på 

sammanbindande socialt kapital kan vara etniska sammanslutningar, läsecirklar som 

enbart består av kvinnor från en religiös sekt eller lyxiga golfklubbar (Putnam, 2006, 

sid 22). Dessa typer av grupper är inåtblickande och förstärker den sammanbindande 

identiteten. Det överbyggande sociala kapitalet är utåtblickande och finns i grupper 

som består av personer från flera olika sociala skiljelinjer. Exempel på sådana nätverk 

kan vara medborgarrättsrörelsen eller ungdomsföreningar som arbetar för 

samhällsnytta (Putnam, 2006, sid 22). Det sammanbindande sociala kapitalet kan 

bidra till gemenskap, ömsesidighet och solidaritet. Etniska enklaver är exempel på 

den typ av täta nätverk där man inom gruppen kan erbjuda varandra såväl 

psykologiskt som socialt stöd och där mindre lyckligt lottade gruppmedlemmar kan få 

hjälp med startkapital, kunder och arbetskraft (Putnam, 2006, sid 22). Ett 

sammanbindande socialt kapital kan därför innebära en stor trygghet för de som ingår 

i nätverket. Ett överbyggande socialt kapital gör å andra sidan mer nytta då det 

kommer till externa tillgångar och information. Ett exempel på då det överbyggande 

sociala kapitalet är till nytta för individen är vid jobbsökande, då den svaga relationen 

till personer som befinner sig inom arbetsmarknadens nätverk ofta kan vara mer 

värdefull än de starka band man har till släktingar och nära vänner (Putnam, 2006, sid 

23). Det överbyggande sociala kapitalet kan också bidra till att bredare identiteter och 
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ömsesidighet skapas, medan det sammanbindande sociala kapitalet bidrar till en mer 

snäv identitet. Det sammanbindande sociala kapitalet bidrar till en stark lojalitet inom 

den egna gruppen samtidigt som det kan skapas en stark antagonism mot dem som 

står utanför (Putnam, 2006, sid 23).  

2.2.3 Effekter av socialt kapital 

Enligt Portes (1998) går det, om man studerar den litteratur som finns skrivet om 

konceptet, att urskönja tre basfunktioner av socialt kapital: som en källa till social 

kontroll, som en källa till familjär stöttning och som en källa till fördelar genom 

utomfamiljära nätverk. Vad gäller det förstnämnda så är socialt kapital som skapas 

genom täta nätverk inom samhällen användbart för föräldrar, lärare och auktoriteter 

som exempelvis poliser, då de försöker upprätthålla disciplin bland de som står under 

deras beskydd. Källor till denna typ av socialt kapital kan ofta återfinnas i ålagd 

solidaritet och resultatet är att göra formella och offentliga kontroller onödiga (Portes, 

1998, sid 10). Den andra effekten av socialt kapital, familjär stöttning, handlar om det 

stöd som föräldrar och likasinnade kan erbjuda. En analys gjord av Hao (1994) visar 

att denna effekt av socialt kapital är högre i familjer där båda föräldrarna är 

närvarande, i familjer med få barn och i de familjer där föräldrarna har höga 

förhoppningar på sina barn (Portes, 1998, sid 11). Att lämna ett samhälle tenderar att 

förstöra de band och nätverk som människor har byggt upp och därmed också beröva 

familjer en stor källa till socialt kapital. I familjer där stödet från föräldrar är stort kan 

detta dock hjälpa till att kompensera för det berövade sociala kapitalet och den 

förlorade gemenskapen hos de som tvingas fly eller flyttar till nya samhällen (Portes, 

1998, sid 11). Den vanligaste funktionen av socialt kapital är dock som en källa till 

nätverksbaserade fördelar bortom den närmaste familjen. Det i sin tur vanligaste 

användningsområdet för denna typ av effekt av socialt kapital är inom området för 

stratifiering. Socialt kapital genom utomfamiljära nätverk kan ge individer tillgång till 

värdefulla kontakter exempelvis inom arbetsmarknaden samt bidra till social mobilitet 

och entreprenörsmässiga framgångar.  

2.2.4 Negativt socialt kapital 
Portes (1998) menar att det finns fyra former av negativt socialt kapital. Det första är 

exkludering av de som står utanför. De starka band som ger fördelar för 

gruppmedlemmar utgör också ett hinder utomstående att ta sig in i gruppen. Den 
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andra negativa formen av socialt kapital är överdrivna krav på gruppmedlemmar. 

Portes (1998) tar upp ett exempel på då denna form av negativa sociala kapital hindrar 

framgångar inom affärsinitiativ hos gruppens medlemmar. En studie som gjorts om 

framgångsrika entreprenörer på Bali visar hur dessa ständigt utsattes för jobb- och 

lånsökande landsmän. Kraven som ställdes på entreprenörerna från deras landsmän 

stöddes på de starka normer om föreskriven gemensam assistans inom familjen och 

mellan samhällsmedlemmar generellt som existerade på Bali (Portes, 1998, sid 16).  

Den tredje negativa formen av socialt kapital är restriktion av individuell frihet. Att 

ingå i en gemenskap eller grupp ställer ofta krav på konformitet. Exempelvis i små 

städer och samhällen där alla grannar känner varandra går det bra att handla på kredit 

i den lokala mataffären och barnen kan vara ute på gatan och leka under uppsyn av 

andra föräldrar. Nivåerna av social kontroll är hög på ställen som dessa, på bekostnad 

av den personliga friheten då alla har koll på alla och inte mycket utrymme finns för 

att hålla saker privat (Portes, 1998, sid 16). Den fjärde och sista formen av negativt 

socialt kapital handlar om nedvärderande normer. Denna form kan uppstå i grupper 

där grupptillhörigheten är befäst i en gemensam upplevelse av att medlemmarna 

skiljer sig från mainstreamsamhället. Portes (1998) tar upp ett exempel på en 

etnografisk studie som gjorts bland puertoricanska knarkhandlare i Bronx, där de som 

försökte ta sig ut ur sin situation och skaffa sig ett riktigt arbete sågs som ”turn overs” 

som försökte låtsats att de var vita fast än de aldrig skulle räknas som det. Att försöka 

skapa sig ett bättre liv var här inte accepterat inom gruppen.  

2.2.6 Socialt kapital, idrott och integration 
Belevander & Pendakur (2011) menar att socialt kapital i form av nätverk bestående 

av familj och lokalsamhälle har en positiv inverkan på integrationsprocessens mest 

kritiska aspekter: deltagande i demokratiska processer och tillgång till arbete. Socialt 

kapital i form av stark tillit på lokal nivå (granskapsnivå) ökar sannolikheten att delta 

i demokratiska processer som exempelvis valdeltagande, genom att individen i sina 

lokala nätverk utvecklar gemenskap, samarbete och solidaritet, vilket är demokratins 

grunder (Belevander & Pendakur, 2011, sid 157). Vidare menar Belevender & 

Pendakur (2011) att det finns en tydlig koppling även mellan socialt kapital och 

anställning, där personliga nätverk och sociala band har en betydande roll för att hitta 

ett arbete, vilket är något som såväl Bourdieu som Putnam också belyser. Det handlar 

främst, som tidigare nämnts, om individens ”svaga” band till andra individer, dvs. 
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oregelbundna anknytningar till andra som skapats genom jobb, grannskap, 

föreningsliv eller bekantas bekanta. ”Starka” band, som exempelvis de inom en familj, 

är inte till lika stor hjälp i denna process då dessa nätverk normalt är mindre och mer 

homogena. Nyanlända invandrare har ofta svårt att få jobb eftersom de saknar de 

lokala informations- och kontaktnätverk som kan leda till jobb. Därför är det viktigt 

för dessa individer att de skaffar sig nätverk (Belevander & Pendakur, 2011, sid 158-

159). Innehavandet av socialt kapital skulle alltså kunna ha en positiv effekt på 

integrationsprocessen genom att bidra med ett nätverksskapande som för med sig 

effekter (exempelvis deltagande i demokratiska processer och tillgång till jobb) som i 

sin tur har en positiv inverkan på integrationsprocessen.  

 

Hur kan då idrott fungera som en arena för socialt kapitalbyggande och integration?  

Fundberg (2004) menar att det både finns hinder och möjligheter för idrott att bidra 

till integration. Bland möjligheterna finns idrottens potential att utgöra en mötesplats 

där människor från olika bakgrunder kan träffas. Denna mötesplats bidrar till att 

individer kan utveckla sina kontaktnät och skapa relationer som sträcker sig utanför 

idrotten (Fundberg, 2004, sid 24-28). En annan möjlighet som idrotten har att bidra 

till integration är att idrott fokuserar på kroppsliga prestationer och framgången är 

därför inte lika beroende av språkkunskaper och sociala kontaktnät som framgången 

inom andra sfärer är. Idrotten kan därför fungera som ett forum där man kan bli 

bekräftad och få erkännande. Idrott kan även utgöra en alternativ karriärväg för de 

riktigt talangfulla (Fundberg, 2004, sid 24-28). Just potentialen att bygga sociala 

nätverk genom idrott är något som Jarvie (2006) beskriver som den mest väsentliga 

aspekten i diskussionen kring idrott och socialt kapital. Dessa nätverk som kan 

utvecklas i och runt idrott kan bidra till att stärka individens sociala band och kan 

genom detta utgöra en potentiell källa till socialt kapital (Jarvie, 2006, sid 334). 

Seippel (2006) menar att man kan urskönja tre huvudprocesser när det kommer till 

hur idrott bidrar till socialt kapitalbyggande hos individer: att bygga självförtroende, 

att bygga sociala relationer och att lära ut moral (Seippel, 2006, sid 173). 

 

En aspekt som utgör ett hinder för att idrotten ska fungera som en lyckad 

integrationsarena är de konflikter som uppstår mellan olika grupper i 

idrottssammanhang. Fundberg (2004) menar att det är föga förvånande att dessa bråk 
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uppstår då idrottens logik liknar den som finns kring etnicitet och nationalism. Det 

handlar om ”Vi” mot ”Dom”. Idrottare representerar ofta inte bara sig själva, utan 

också en förening, ett distrikt eller en nation. Idrottens värdegrund bygger på en 

gränslöshet, att alla ska vara välkomna och att man ser bortom de begräsningar och 

uppdelningar som finns i samhället i stort. Fundberg (2004) menar dock att det är få 

områden utöver idrott som tillåter så många stereotyper och fördomar att flöda fritt 

bland såväl åskådare som media. Man hävdar exempelvis att svenskar är kyliga, att 

ryssar inte har någon lagmoral, italienare fuskar osv. Det görs stor skillnad på ”Vi” 

och ”Dom”, och det är detta som föder bråken (Fundberg, 2004), sid 24-28). 

2.3 Sammanfattning teori 
Då jag ovan beskrivit ett flertal teoretikers utgångspunkter för såväl integration som 

socialt kapital känns en sammanfattning av dessa nödvändig för att ge läsaren en 

klarare bild över vilka utgångspunkter jag kommer fokusera på i min analys.  

Integration kan ses som ett karaktärsdrag hos ett samhälle – ju mer integrerat ett 

samhälle är, desto fler och närmare band finns mellan de som ingår i det. Enligt 

Granovetter är det väsentligt för en lyckad integration att de som har invandrat till ett 

nytt samhälle har många och intensiva kontakter med majoritetsbefolkningen samt att 

de kan identifiera sig med dessa. Aytar menar vidare att det finns två 

primärinriktningar för integration – en ensidig integration där målgruppen enbart är de 

som har invandrat och en mångsidig integration där målgruppen för 

integrationsprocessen istället är både de som har invandrat till ett nytt land och 

majoritetsbefolkningen i det nya landet. 

 

 Socialt kapital handlar enligt Bourdieu om de resurser en individ kan tillförskaffa 

sig genom att bli medlem i olika sociala nätverk. Inom dessa nätverk utbyter och delar 

individerna tillgångar med varandra, vilket gör att den enskilde individens tillgångar 

ökar. Dessa tillgångar kan dock ses som både positiva och negativa beroende på vilket 

sammanhang individen befinner sig i. Bourdieu benämner detta som maktaspekten av 

socialt kapital. Putnam menar att socialt kapital är grunden för demokratin genom att 

det skapar gemenskap, samarbete och solidaritet hos människor i ett samhälle. Putnam 

skiljer mellan ett sammanbindande socialt kapital som förstärker tillhörigheten inom 

homogena grupper, och ett överbyggande socialt kapital som i stället bidrar till att 

skapa nätverk som sträcker sig över sociala och kulturella gränser. Portes belyser 
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effekter av det sociala kapitalet där den vanligast förekommande effekten är bildandet 

av sociala nätverk utom den närmaste familjen. Portes beskriver också negativa 

aspekter med socialt kapital, exempelvis då starka band inom ett nätverk leder till 

exkludering av de som står utanför.  

 

I den övergripande sammanställningen av relationen mellan socialt kapital, idrott och 

integration menar Belevender & Pendakur att socialt kapital kan ha en positiv 

inverkan på integration i form av att socialt kapital kan leda till deltagande i 

demokratiska processer och tillgång till arbete, vilket är två kritiska aspekter av 

integration. Fundberg menar att idrott skulle kunna bidra till integration bland annat 

genom att utgöra en mötesplats för nätverksbyggande där man kan skapa relationer 

över kulturella gränser.   

3. Metod 

3.1 Litteraturstudie 
Jag har valt att använda mig av litteraturstudie som datainsamlingsmetod då jag ville 

undersöka mitt ämne ur ett bredare perspektiv. Genom att använda mig av 

sekundärdata får jag tillgång till mycket mer material än om jag hade gjort en egen 

kvalitativ eller kvantitativ studie. Hart (1998) definierar en litteraturstudie som: 

 

”The selection of available documents (both published and unpublished) on 

the topic, which contain information, ideas, data and evidence written from a 

particular standpoint to fulfill certain aims or express certain views on the 

nature of the topic and how it is to be investigated, and the effective evaluation 

of these documents in relation to the research being proposed” (Hart, 1998, sid 

13). 

 

Att göra en litteraturstudie innebär att forskaren gör en sekundäranalys av redan 

befintligt material. Enligt Bryman (2011) är en sekundäranalys en analys som har 

fokus på data som forskaren inte samlat in själv och som har ett syfte som de som 

gjort primäranalysen inte varit medvetna om. (Bryman, 2011, s. 308). Det finns både 

för- och nackdelar med att utföra denna typ av analys. Till fördelarna hör att jag som 

forskare får tillgång till en stor mängd information som jag inte har resurser till att 
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samla in själv. Studierna som jag valt ut har utförts i flera olika länder och vissa 

studier är utförda på ett stort antal deltagare, vilket jag själv inte har resurser för att 

åstadkomma. En annan fördel som ofta lyfts fram är att det sparar tid att använda sig 

av sekundärdata och att det då finns större möjligheter att lägga mer tid på själva 

analysarbetet (Bryman, 2011, sid 303). Om datainsamlingen tar mycket tid är det lätt 

att själva analysprocessen görs under tidspress. En förnyad analys av befintligt 

material kan även leda till nya tolkningar eftersom data kan analyseras på flera olika 

sätt. De primära forskarna har valt att analysera materialet utefter sina frågeställningar. 

Vid en sekundäranalys kan man se på materialet ur nya synvinklar (Bryman, 2011, sid 

304).  Nackdelar med att använda sig av sekundäranalys är att forskaren inte är bekant 

med det material som denne har samlat in. Den kanske inte passar de behov som 

sekundäranalytikern har då den primära forskningen kan ha gjorts i andra syften 

(Bryman, 2011, sid 305). Risken att informationen förvanskas då den används i flera 

led finns alltid då sekundärdata används i studier. Författaren vet inte exakt hur 

datainsamlingsprocessen utfördes eller hur väl den utfördes. Författaren kan därför 

inte vara säker på hur allvarligt materialet påverkas av problem med låg svarsfrekvens 

eller att respondenter missuppfattar frågor i studien (Bryman, 2011, sid 305). 

3.2 Databaser 

Jag har använt mig av databaserna Academic Search Elite, ProQuest Social Sciences 

samt Scopus för att inhämta material.  

3.3 Sökord 
De sökord jag utgick ifrån som var centrala var Sport (idrott) och Integration 

(integration). Samtliga sökningar har gjorts på engelska. Eftersom min tanke redan 

från början var att studera idrott och integration med hjälp av teorier om socialt 

kapital så ville jag undersöka vilken forskning som fanns inom just det specifika 

området. Därför innehöll mina första sökningar orden Sport*, Integration och Social 

Capital. Kombinationen av dessa tre sökord resulterade dock inte i speciellt många 

artiklar. Att bara använda sökorden Sport* och Integration resulterade istället i ett 

alldeles för stort antal artiklar. Eftersom det var just idrottens roll i 

integrationsprocessen som jag ville studera har jag valt att alltid inkludera sökordet 

Sport* i samtliga sökningar. Jag har sedan kombinerat det med sökord som jag ansåg 

skulle kunna resultera i relevanta artiklar så som Integration, Social integration, 
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Immigrant*, Ethnic minorities, Refugee*. Samtliga sökningar har gjorts med kraven 

att artiklarna ska vara vetenskapligt granskade och finnas i fulltextversion. I de fall 

där det varit möjligt har även kravet på att enbart visa artiklar som innefattar studier 

med samhällsvetenskaplig ansats tillkommit . Tabell över sökresultaten finns i bilaga 

1. I tillägg till sökningarna i databaserna utfördes en sekundärsökning bland 

referenserna till de artiklar som jag bedömde var av relevans för min studie.  

3.4 Material 
12 artiklar har ingått i studien varav tre har publicerats i Nederländerna, tre i 

Australien, två i Norge, en i Spanien, en i Grekland, en i Schweiz och en i England. I 

de utvalda artiklarna ingår både kvantitativa och kvalitativa studier. Artiklarna är 

publicerade mellan 2006 och 2014 och samtliga är vetenskapligt granskade.  

3.5 Urval och avgränsningar 

Urval av artiklar gjordes i första skedet utifrån titel och abstrakt. De artiklar som efter 

denna första anblick var av relevans för min studie, dvs. de som på ett tydligt sätt 

fokuserade på relationen mellan idrott och integration, lästes i helhet och syfte, metod 

och resultat sammanfattades för att få en lättöverskådlig bild över materialet och för 

att på ett tydligt sätt se hur relevant respektive artikel var för min studie. De kriterier 

som artiklarna skulle uppfylla för att räknas som relevanta var att de skulle ha ett syfte 

som utgick från att undersöka relationen mellan idrott och integration av människor 

som invandrat från icke-västerländska länder till västerländska länder, att studierna 

skulle vara utförda utifrån en samhällsvetenskaplig ansats samt att de inte skulle 

fokusera för mycket på sådana aspekter som riskerar att ta överhand, exempelvis 

genusskillnader, eftersom detta inte är en aspekt som jag fokuserar på i min egen 

studie. Slutligen var det ett kriterium att artiklarna enbart hade använt sig av 

primärkällor. Efter första urvalet hade jag ett 20-tal artiklar, som efter en mer 

noggrann granskning blev 9. Därefter tillkom 3 artiklar från sekundärsökningen.  

 

Anledningen till att jag valt att avgränsa min studie till västerländska länder är för att 

idrottsrörelsen ser någorlunda lik ut i dessa länder, men då jag inte har tillräckligt 

mycket kunskap om likheter och skillnader i idrottsrörelsen, eller för den delen 

civilsamhället i stort, i icke-västerländska länder valde jag att exkludera studier som 

utförts utanför västvärlden för att inte riskera att göra antaganden som inte är riktiga. 
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Att jag sedan även har valt att enbart inkludera studier som handlar om människor 

som invandrat från icke västerländska länder till västerländska samhällen beror på att 

jag är av uppfattningen att svårigheterna med att känna sig integrerad i ett nytt 

samhälle ligger mycket i de kulturella skillnader och den brist på förståelse/kunskap 

som finns mellan västerländska samhällen och icke-västerländska samhällen.   

 

Slutligen har jag enbart valt ut studier som använt sig av primärkällor, och inte studier 

som behandlar sekundärdata så som min egen. Detta för att inte ytterligare öka risken 

för bias genom att komma ännu fler led bort från primärstudien. Att analysera 

material som redan blivit analyserat i två eller fler led riskerar att komma allt för långt 

bort från studiens egentliga utgångspunkter. 

3.6 Analysmetod 
För att analysera mitt insamlade material har jag valt att använda mig av Harts (1998) 

begrepp mapping. För att kunna analysera och jämföra sitt material är det nödvändigt 

att organisera den information som finns tillgänglig. Mapping handlar om att 

kartlägga idéer för att klargöra vilken forskning som gjorts inom ett specifikt ämne 

(Hart, 1998, sid 144). Forskaren identifierar vad som gjorts, hur det har gjorts, vilka 

metoder som använts och vem som har gjort det. I ett nästa steg handlar mapping om 

att identifiera länkar mellan forskning. Det finns olika sätt att använda mapping, jag 

har valt att använda mig av så kallade feature maps. Feature maps som metod används 

för att systematiskt kunna analysera innehållet i vetenskapliga artiklar, dels för att 

kunna sammanställa en summering av argument som framhålls i artiklarna och dels 

för att lokalisera likheter och skillnader mellan olika studier om ämnet (Hart 1998, sid 

145). I ett första skede har jag valt att läsa de vetenskapliga artiklar som jag valt ut i 

sin helhet och sedan sammanställa dessa i följande kategorier: tidskrift, författare, titel, 

syfte, metod och resultat. Som ett andra steg har jag sedan kartlagt: teorier/hypoteser 

från vilka studierna utgår samt huvudargument för att på ett mer fördjupat sätt kunna 

ställa de olika studierna mot varandra om mot mina egna frågeställningar. 

Sammanställningen av artiklarna finns som bilaga 1. Som ett sista steg har jag 

identifierat olika teman från studiernas resultat genom att analysera dessa mot 

bakgrund av mina valda teorier. I resultat-och analysdelen presenteras mitt material 

under dessa teman.  
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3.7 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet syftar till en studies tillförlitlighet och behandlar frågan om resultatet från 

studien kan reproduceras vid ett annat tillfälle av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 

2009, sid 263). Validitet i sin tur behandlar frågan om giltighet, dvs. om man som 

forskare mäter det man har för avsikt att mäta (Kvale & Brinkmann, 2009, sid 264). 

Eftersom min egen studies tillförlitlighet och giltighet delvis bygger på reliabiliteten 

och validiteten hos de studier som utgör mitt material var en kritisk granskning av 

utvalda vetenskapliga artiklar nödvändig. Då samtliga utvalda artiklar är vetenskapligt 

granskade så gör jag antagandet att de är av god kvalitet, dvs. att studiernas reliabilitet 

och validitet har blivit granskade. Jag kände ändå att en egen bedömning av utvalda 

artiklar ytterligare skulle förbättra förutsättningarna för min egen studies 

tillförlitlighet och giltighet. Det som jag utgick från vid min bedömning var om det i 

artiklarna fanns: 

- ett tydligt angivet syfte och om resultaten på ett tydligt sätt svarade upp mot 

detta syfte.  

- en tydligt beskriven metod med redogörelse för tillvägagångssätt, beskrivning 

av deltagare, bortfall (vid kvantitativa studier) och andra påverkansfaktorer. 

- en tydligt beskriven teoretisk utgångspunkt eller hypotes. 

- rimliga slutsatser. 

- en diskussion kring studiens styrkor och svagheter. 

 

De artiklar som valts ut till denna litteraturstudie innehåller samtliga av ovan nämnda 

bedömningspunkter.  

 

Vad gäller min egen studies reliabilitet så finns det, då jag gjort egna tolkningar av 

materialet, givetvis möjligheten att andra forskare som studerar samma ämne vid en 

annan tidpunkt kan få fram ett annat resultat. Jag anser dock att reliabiliteten är 

relativt hög då jag utförligt redogör för använda databaser, sökningar, urvalsprocess 

och analys av inhämtat material under detta metodavsnitt. Det som talar för att denna 

litteraturstudie håller relativt hög validitet är att jag har gjort tydliga avgränsningar för 

studien, att samtliga utvalda artiklar tydligt faller inom mitt avgränsningsområde samt 

att jag har gjort en kritisk granskning av det material som jag har använt som underlag 
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för mitt resultat. Att samtliga artiklar publicerats i närtid bidrar också till studiens 

relevans.  

3.8 Etiska överväganden 
Då enbart publicerade kvalitetsgranskade artiklar har använts för denna studie antas 

att etiska överväganden gjorts för respektive studie som artiklarna behandlar. Vad 

gäller min egen studie så kan det ligga ett etiskt övervägande i hur jag presenterar 

resultatet från de studier som jag har använt som material för att komma fram till 

mina egna slutsatser. Resultatet från de utvalda studierna ska presenteras på ett 

objektivt sätt så att jag inte riskerar att snedvrida innehållet i artiklarna. Jag anser att 

jag har presenterat artiklarnas resultat på ett objektivt sätt och att det tydligt framgår 

vad som är resultat från utvalda artiklar och vad som är min egen analys och mina 

egna reflektioner.  

 

Hur jag använder och definierar begrepp kan också tas under etiskt övervägande, och 

jag tänker då särskilt på hur jag använder begreppet invandrare. Jag använder 

invandrare som ett samlingsbegrepp som egentligen innefattar flera olika grupper av 

människor vilket kan uppfattas som generaliserande och förstärkande av 

uppdelningen mellan dessa människor och majoritetsbefolkningen. Syftet med 

användningen av begreppet är dock inte alls den, utan enbart att förenkla skrivandet. 

Jag var själv skeptisk till att använda mig av begreppet invandrare då det finns en risk 

för att jag genom min studie bidrar till ett kategoriserande av människor som inte 

uppfattas som positivt av de som faller under dessa kategoriseringar. Jag behövde 

dock hitta ett begrepp som var användbart och som förenklade såväl skrivandet som 

läsningen, och jag ansåg ändå till slut att begreppet invandrare var det mest 

användbara. Jag lägger inga andra värderingar i begreppet invandrare än att det i 

denna studie handlar om människor från icke västerländska länder som av en eller 

annan anledning flyttat, eller vars föräldrar från början har flyttat, till ett västerländskt 

land och som försöker etablera sig i det nya samhället.  

 

3.9 Metoddiskussion 

3.9.1 Reflektioner kring vald metod 
Valet av litteraturstudie som metod kom sig av att jag var intresserad av att se på 

relationen mellan idrott och integration ur ett större perspektiv. Exempelvis en 
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enkätundersökning hade kunnat ge mig information från ett större antal individer, 

men jag hade inte fått tillgång till någon djupare beskriven information. Intervjuer å 

andra sidan hade gett mig mer nyanserade svar, men ett litet urval. Genom att 

använda mig av litteraturstudie som metod fick jag tillgång till både kvantitativ och 

kvalitativ information och fick då möjlighet att göra en bredare analys.  

 

Det finns som sagt både för- och nackdelar med att använda sig av en litteraturstudie 

som metod. Att mans om forskare sparar tid på att använda sig av sekundärdata är jag 

inte helt beredd att hålla med om då jag uppfattar insamlingen av relevant material för 

min studie som en tidskrävande process. Då det inte finns speciellt mycket forskning 

inom ämnet gick mycket tid både åt sökning i olika databaser och till att läsa igenom 

en stor mängd material där långt ifrån allt var relevant för min studie. En fördel som 

jag ser det är dock att jag har kunnat lägga upp planeringen av min studie fritt, då jag 

inte har behövt ta hänsyn till deltagares tidscheman. En annan fördel är att materialet 

jag använder mig av håller hög kvalitet eftersom samtliga artiklar är vetenskapligt 

granskade.  

 

En risk med att använda sig av sekundärdata och utföra sekundäranalyser är att jag 

som forskare inte är medveten om hur de forskare som utförde studierna från början 

kan ha påverkat utfallet. I vissa fall finns inte en diskussion kring detta tillgänglig i 

materialet. Exempelvis innehåller många studier som använder sekundärdata inte 

denna information. Det är en av anledningarna till att jag har enbart valt ut studier 

som använt sig av primärdata. I samtliga artiklar som jag har valt ut redovisar 

författarna hur stort bortfall de haft samt vilka begränsningar studien har och varför, 

vilket gör att man kan se de faktorer som kan ha påverkat studiens utfall och göra en 

bedömning av hur pass mycket dessa faktorer kan ha påverkat.  En annan risk med att 

använda litteraturstudie som metod kan vara att urvalet blir selektivt, dvs. att 

forskaren väljer ut de studier som passar dennes eget ställningstagande. Då mitt mål 

med denna litteraturstudien var att inte ha något ställningstagande till idrottens 

potential att fungera integrationsfrämjande utan att hitta forskning som visade både på 

idrottens positiva och negativa effekter när det kommer till integration, så anser jag att 

risken för selektivt urval är liten. 
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3.9.2 Reflektion kring genomförande och bearbetning av material  

Eftersom en del av de studier jag använt inte har utförts specifikt för att undersöka hur 

idrott kan bira till socialt kapital och genom detta ökad integration så har jag gjort en 

del tolkningar utifrån materialet. Min egen bakgrund och förförståelse om ämnet kan 

givetvis påverka hur jag utför denna tolkning. I analyser finns det även alltid risk för 

bias, speciellt då jag enbart använt mig av engelska artiklar. Översättningen till 

svenska är inte alltid självklar, vilket kan göra att det uppstår misstolkningar. 

Samtliga vetenskapliga artiklar som utgjort materialet för denna litteraturstudie är 

skrivna på engelska, vilket har gjort det nödvändigt att översätta begrepp. Jag har 

genomgående varit mycket noga med att slå upp viktiga begrepp för att få en riktig 

översättning.  

Det kan även hända att bara vissa delar av materialet lyfts fram i en sekundäranalys 

och viktiga delar kan då riskera att hamna i bakgrunden. Genom att ha tydliga 

urvalskriterier för de artiklar som valts ut till denna litteraturstudie anser jag att jag 

minskar risken för att enbart vissa delar av artiklarna går att relatera till mitt 

studieområde. Dock finns det vissa aspekter i de utvalda studierna som jag har valt att 

inte lägga fokus på i min egen studie, men som ändå kan vara viktigt att läsaren har i 

åtanke. Jag har som tidigare nämnts valt att inte inkludera studier som till för stor del 

fokuserar på genusskillnader, eftersom jag anser att ett sådant perspektiv kräver en 

helt egen studie. Även om de artiklar som jag valt ut inte fokuserar på genusskillnader 

så finns ändå den aspekten med. Två av mina utvalda studier fokuserar enbart på unga 

invandrarkvinnor och en del av de andra artiklarna har strävat efter en jämn 

könsfördelning i sina urval. Dock är det en övervägande majoritet av artiklarna som 

innehåller studier som enbart gjorts på män eller pojkar med invandrarbakgrund. 

Detta beror på  att de flesta studier som gjorts för att undersöka idrottens potential att 

integrera invandrare i samhällen har gjorts på just män och pojkar. Det är svårt att 

hitta studier med en jämn könsfördelning. Även i en del av de studier som strävat 

efter en jämn könsfördelning är majoriteten av deltagarna pojkar eller män. En annan 

aspekt som kan ha påverkat min studies utfall är att en majoritet av de utvalda 

artiklarna har undersökt just fotbollens potential att integrera invandrare i nya 

samhällen, vilket kan ge en snedvriden bild då fotboll inte  representativ för all idrott. 

Mer diskussion kring detta finns längre fram i texten.  
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Jag har i min studie valt ut exempel från flera olika västerländska länder och gjort 

jämförelser både dem emellan och med hur det ser ut i det svenska samhället. Jag har 

utgått från att västerländska samhällen dels har en liknande integrationspolitik och 

dels har en liknande uppbyggnad av civilsamhälle och föreningsliv och speciellt då 

inom idrotten. Det kan naturligtvis finnas skillnader mellan dessa länder som gör att 

det inte är helt jämförbart. Jag anser dock att likheterna mellan de länder som ingår i 

studierna som utgör materialet för denna litteraturstudie är tillräckliga för att kunna 

jämföras med varandra.   

 

Det finns en del utmaningar med att göra en litteraturstudie. En viktig del av 

utförandet av denna studie har varit att fokusera på att kunna göra en egen analys av 

materialet, utan att för den skull förvränga de ursprungliga studiernas resultat för att 

passa mina egna syften. Analysen i en litteraturstudie utgör en väsentlig del av 

slutprodukten, eftersom man utan en relevant analys riskerar att studien enbart blir en 

redogörelse för redan befintlig forskning. När man som forskare använder sig av 

litteraturstudie som metod måste man vara noga med att ens egen studie lämnar någon 

form av bidrag till forskning inom ämnet, och inte enbart blir en redogörelse för 

vilken forskning som redan finns. Jag anser att jag har lyckats med att göra en förnyad 

analys på det material som legat till grund för mitt resultat, utan att förvränga 

ursprungsresultaten. Mitt mål med studien var att bidra till en mer öppen 

framställning av idrottens potential att bidra till integration då de flesta studier som 

redan finns om ämnet tenderar att ha ett tydligt antingen pessimistiskt eller 

optimistiskt fokus på idrottens roll i integrationsprocesser. Jag anser själv att jag har 

lyckats med att lyfta fram både idrottens förmåga att bidra till integration och de 

hinder som finns för att idrott ska kunna verka integrerande.  

 

Eftersom jag använt mig av just en litteraturstudie bygger mina resultat i sin tur på 

resultat från andra studier. De studier som jag valt ut som material för min egen 

använder sig av olika metoder och bakgrundsteorier för att komma fram till sina egna 

resultat, vilket såklart har påverkat utfallet i deras studier. Studierna jag har valt ut 

utgår från teorier om olika former av kapital, social integration, identitetsförstärkning, 

etnisk- och kulturell identitet, tillhörighet, motivation, diskurser om sociala effekter 

och teorier om kulturella fält och habitus. Att studierna har olika utgångspunkter har 
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lett till att jag har gjort tolkningar av materialet som inte ursprungligen var tänkt att 

göras. Jag anser dock att samtliga studier på ett relevant sätt har gått att relatera till 

mina utgångspunkter om socialt kapital. Eftersom alla studier har utförts i syftet att 

undersöka vilken roll idrotten kan spela för integration har flera studier fått fram 

liknande resultat, trots att de använt sig av olika metoder och teorier.  Ett problem 

som jag tog upp i början av denna studie var att befintlig forskning om relationen 

mellan idrott och integration oftast har en så tydlig pessimistisk eller optimistisk 

ansats. Detta gäller även för flera av de studier som utgör materialet i min egen, och 

är något som givetvis påverkar utfallet av dessa studier. Jag anser dock att detta inte 

förutsätter att resultaten av studierna skulle vara oriktiga. Oavsett ansats så finns i 

samtliga studier en jämförelse av egna resultat mot annan forskning, en kritisk 

diskussion kring egna resultat samt diskussion kring studiens styrkor och svagheter. 

Dock har ju givetvis studiens syfte påverkat vad studien undersöker och letar 

forskaren specifikt efter aspekter som kan slå hål på tanken om idrott som en 

potentiell integrationsarena så hittas också bevis för det. Eftersom målet med denna 

litteraturstudie ha varit att ge en nyanserad bild av relationen mellan idrott och 

integration, och därför presenterar både negativa och positiva aspekter, så anser jag att 

denna studie ändå lyckas med att ge denna nyanserade bild, trots att de studierna som 

utgjort materialet för mitt resultat kan ha varit färgade åt endera hållet.   

 

I min studie har jag använt mig både av kvalitativa och kvantitativa studier vilket 

både har för- och nackdelar. Jag valde att inkludera både kvantitativa och kvalitativa 

studier dels för att få tillgång tills studier med stora urval och dels för att få studier 

som undersöker ämnet mer djupgående. Dels valde jag att inkludera båda typer av 

studier för att utbudet på undersökningar gjorda om relationen mellan idrott och 

integration är begränsat och urvalet hade blivit för litet om jag bara hade valt 

kvalitativa studier respektive enbart kvantitativa studier. En svaghet med kvantitativa 

studier är att de saknar de öppna frågor om bakomliggande orsaker som man har 

möjlighet att ställa i kvalitativa studier. Exempelvis visar en utav de studier som jag 

valt ut att invandrarungdomar som idrottar upplever större integration än de som inte 

gör det. Dock utesluter studien inte att förhållandet skulle kunna vara det motsatta: att 

de invandrarungdomar som upplever sig vara mer integrerade i större utsträckning 

idrottar. I kvalitativa studier kan det å andra sidan finnas en problematik i att urvalet 
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är för litet för att man ska kunna dra några generaliserande slutsatser av det. Jag har i 

mitt urval exempelvis med en studie som utförts på enbart två invandrarfamiljer. 

Studien visar nyanserade resultat med orsaksförklaringar bakom upplevelser och 

känslor som gör det lättare att se anledningarna till resultatet, men eftersom ett så få 

antal familjer ingick i studien är det svårt att egentligen dra några slutsatser av den. 

Eftersom jag använder mig både av kvantitativa och kvalitativa studier anser jag ändå 

att jag får en bra bredd på studien och därför kan dra vissa slutsatser från den.  

4. Resultat och analys 

4.1 Idrott och socialt kapital 
Det blir tydligt av resultaten från denna litteraturstudie att idrott har en förmåga att 

skapa gemenskap mellan människor. Flera av de utvalda studierna visar hur idrotten 

kan bidra till att bygga band och relationer till andra människor. Exempelvis Spaaijs 

(2011) treåriga etnografiska studie om den somalisk-australiensiska fotbollsklubben 

Melbourne Giants, som bildades för att minska spänningarna mellan somalier i 

Melbourne, visar på meningsfulla och uppskattade socialisationserfarenheter. Studien 

grundar sig på observationer och djupintervjuer med 39 spelare, klubbanställda och 

frivilligarbetare samt 12 lokala invånare och socialarbetare. Studien följer även de 

spelare som efter ett tag valt att byta klubbar och inkluderar en jämförelse av deras 

erfarenheter i Melbourne Giants och i de nya klubbarna. Studiens syfte var att 

undersöka till vilken grad deltagande i idrottsaktiviteter bidrar till somalier-

australiensares skapande av socialt kapital. Deltagare med olika ålder, kön och 

socioekonomisk bakgrund betonade vikten av att knyta band med andra somalier, 

inkluderat de från andra klaner (Spaaij, 2011, sid 1535). Intervjuerna med 

medlemmarna visade på att idrott i allmänhet, och fotboll i synnerhet, bidrog till att 

knyta band med andra somalier och genom detta också bidrog till sammanhållning 

och samförstånd mellan somalier i Melbourne (Spaaij, 2011, sid 1525). Att skapa 

förhållanden med sin egen kulturella grupp var viktigt för känslan av tillhörighet och 

för att få tillgång till sociala och materiella resurser som delades mellan familjer och 

etniska nätverk. De föräldrar inom klubben som hade tillgång till bil körde barnen till 

matcher och föräldrarna turades om att vara med på träningar. Deltagarna i studien 

beskrev att det fanns en hög nivå av tillit inom klubben, vilket gjorde att de som var 

involverade i klubben kände sig trygga med att lämna sina barn på träningen, med 
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försäkringen att någon annan i klubben skulle se efter dem (Spaaij, 2011, sid 1526). 

Deltagarna beskrev också att det inom klubben utvecklades starka vänskapsband och 

flera av deltagarna menar att själva idrottandet är underordnat de sociala möten och 

band som skapas genom idrott (Spaaij, 2011, sid 1526).  Studien om Melbourne 

Giants visar ett tydligt exempel på det skapande av socialt kapital som Putnam (2006) 

beskriver, där det sociala kapitalet uppstår och utvecklas genom att människor aktivt 

deltar i en organisation, i det är fallet en idrottsförening. Deltagarna i studien 

beskriver känslor av ömsesidighet och en tillvaro där alla i klubben turas om att hjälpa 

varandra, vilket leder till både trygghet och tillit inom gruppen. Just ömsesidighet 

beskrivs av Putnam som den mest fundamentala av de gemensamma normer som 

utvecklas inom denna typ av nätverk (Eriksson, 2005, sid 4), där ömsesidigheten 

förutsätter att alla gruppmedlemmar bidrar till gruppens bästa. Jarvie (2006) menar att 

skapandet av sociala band likt de som de aktiva i Melbourne Giants utvecklade mellan 

varandra den mest väsentliga aspekten av idrottens potentiella bidrag till socialt 

kapital. Enligt Bourdieu (1986) innebär deltagande i denna typ av sociala nätverk ett 

utbyte av resurser i form av de tillgångar som varje medlem i nätverket för med sig, 

vilket leder till ett utökat antal resurser för gruppen i sin helhet. Detta exemplifieras i 

studien om Melbourne Giants, där deltagarna beskriver hur de bland annat delar på 

bilar och ansvar för barnen.  

En studie som visar liknande resultat som studien om Melbourne Giants ovan är 

Walseths (2006) studie om muslimska invandrarflickors upplevelser av medlemskap i 

olika idrottsföreningar. Studiens syfte var att undersöka hur deltagande i 

idrottsaktiviteter kan skapa känslor av tillhörighet och baseras på livshistorieintervjuer  

med 21 unga kvinnor med invandrarbakgrund i åldern 16-25 år. Studien ämnar testa 

det bland beslutsfattare vanliga antagandet att deltagande i idrottsaktiviteter leder till 

större tillhörighet till samhället för invandrare. Resultaten visar i likhet med studien 

om Melbourne Giants att medlemskapet medför fördelar och tillgångar även utanför 

själva idrottandet. Många av flickorna i studien upplevde stor press hemifrån och såg 

därför den största fördelen med medlemskapet i en idrottsförening att de kunde finna 

stöd hos sina lagkamrater, både på och utanför planen. Tillsammans kunde de hjälpa 

varandra att tackla de svårigheter som de upplevde (Walseth, 2006, sid 460). 

Resultaten av dessa studier visar hur deltagande och engagemang i en 

idrottsverksamhet kan ge socialt kapital i form av sociala nätverk som sträcker sig 
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bortom den närmsta familjen. Som deltagare från båda dessa studier beskriver så har 

bildandet av dessa nätverk bidragit till värdefulla resurser. Detta är den funktion av 

socialt kapital som Portes (1998) nämner som den vanligaste, dvs. som en källa till 

nätverksbaserade fördelar bortom familjen. Tillsammans skapar medlemmarna en 

gemenskapskänsla som är viktig för den individuella tryggheten, samtidigt som de 

erbjuder varandra hjälp och stöttning, både materiellt och emotionellt. Som Portes 

(1998) beskriver så innebär att lämna ett samhälle att människor tvingas bryta de band 

och kontaktnät som de byggt upp och innebär därmed också att de förlorar sitt sociala 

kapital (Portes, 1998, sid 11). Därför är det viktigt för individer som invandrar till nya 

länder att de lyckas bygga upp ett nytt kontaktnät som genererar socialt kapital i det 

nya samhället, något som poängteras av deltagarna i den förstnämnda studien om den 

somaliska fotbollsklubben, där vikten av gemenskapen och kontakterna mellan 

somalier är något som starkt betonas.  

4.2 Socialt kapital som förstärkare av gruppgränser 

Målet med insatser så som idrottsprogram och uppstartande av nya idrottslag och 

idrottsföreningar är oftast att integrera nyanlända med det nya samhället. Muller, van 

Zoonen och de Roode (2008) menar dock att anledningen till att detta mål inte alltid 

uppnås, är på grund av de olika förväntningar som de olika inblandade har på dessa 

former av projekt. De har undersökt förväntningar och upplevda effekter av en 

fotbollsturnering i Amsterdam och studien visade att varje aktör konstruerade sociala 

effekter av deltagandet i turneringen på sätt som reflekterade deras egna intressen. 

Idén med projektet var att integrera spelare som representerade etniska minoriteter 

med de spelare som ursprungligen var från Nederländerna. Studien bygger på 

frågeformulär, intervjuer och etnografisk data och totalt 223 personer deltog. 

Resultatet från studien visade att organisatörerna antog att kärleken till spelet skulle 

länka samman etniska gemenskaper med den bredare nederländska gemenskapen 

medan den holländska regeringen hoppades att turneringen skulle resultera i en ökad 

medvetenhet av det delade multikulturella moderna samhället. I kontrast till detta såg 

lagmedlemmarna som deltog sitt deltagande som ett sätt att förbättra de sociala 

förutsättningarna för deras gemenskap. De antog att deltagande skulle öka den sociala 

tillhörigheten i deras egen etniska gemenskap och förbättra dess allmänna anseende. 

För de flesta av åskådarna verkade en diskurs kring den socialt integrerande effekten 

av fotbollsturneringar vara helt irrelevant. De kom till matcherna för att ha kul med 
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sina vänner och medlemmar från deras egna etniska gemenskap (Muller et al, 2008, 

sid 398). Effekterna av turneringen blev att det som uppmärksammades var existensen 

av olika homogena nationella/etniska grupper och förhållandet mellan dessa i motsatts 

till att uppmärksamma och hylla kulturella skillnader inom dessa grupper och likheter 

mellan dem (Muller et al, 2008, sid 389). Därför fick projektet inte den integrerande 

effekter som önskades från arrangörernas sida. 

Krouwel, Boonstra, Duyvendak & Veldboer (2007) har också undersökt idrottens 

potential att integrera invandrare i Nederländerna genom att se närmare på vad det är 

som motiverar olika människor att delta i idrottsaktiviteter. Deras undersökning består 

av två studier där den ena fokuserar på vad som motiverar invandrare att delta i 

idrottsaktiviteter och den andra fokuserar på att undersöka negativa idrottsliga möten 

mellan människor från olika etniska bakgrunder. Båda studierna baseras på 

frågeformulär som besvarades av totalt 819 manliga fotbollsspelare med utländsk 

bakgrund. Deras studie visade även den på att den starkaste motivationen för att delta 

var att träffa människor från samma grupp som en själv. Resultaten varierade dock 

mellan olika etniska grupper. De av studiens deltagare som ursprungligen kom från 

Nederländerna visade mer motivation att träffa människor även utanför sin egen 

kulturella grupp (Krouwel et al, 2007, sid 172). Samtidigt visade de av studiens 

deltagare som hade sitt ursprung i Turkiet och Marocko att de motiverades mest av att 

träffa människor från sin egen kulturella grupp. Anledningen till detta beskrivs som 

att de turkiska och marockanska deltagarna ser idrotten som en tillflyktsort där de kan 

undslippa de spänningar som finns i samhället i övrigt. Önskan om att få vara enbart 

med likasinnade grundar sig enligt studien inte på negativa möten inom 

idrottsvärlden, utan på negativa erfarenheter från andra sociala sfärer. Man ser 

idrotten som en sfär där social interaktion kan vara okomplicerad, ömsesidig och 

meningsfull (Krouwel et al, 2007, sid 172). Idén om att deltagande i idrott kan bidra 

till minskad spänning i andra sfärer motsägs i denna studie, den visar snarare på 

motsatsen. Spänningar och diskriminering i andra sociala sfärer verkar vara 

anledningen till att de mest marginaliserade etniska minoriteterna, som de med turkisk 

eller marockansk bakgrund, valde att hålla sig till etniskt homogena lag.  

Den somalisk-australienska fotbollsklubben Melbourne Giants från Spaaijs (2011) 

studie som tidigare nämnts uppstod också som ett initiativ att hjälpa nyanlända att 
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integrera sig med det nya samhället. Motsättningar mellan olika somaliska klaner 

hade varit ett problem i Melbourne, och därför framhöll olika samhällsledare att det 

var viktigt att det skapades en meningsfull aktivitet fri från klanpolitik, där nyanlända 

kunde aktivera sig och hitta en väg in i värdkommunen (Spaaijs, 2011, sid 1525). 

Initiativet var lyckat på så vis att anknytningen till andra somalier blev stark, däremot 

var anknytningen till värdkommunen svag. Den sociala integrationen handlade som 

tidigare beskrivits till största delen om att skapa sig ett nätverk inom sin egen 

etnokulturella grupp, och inte att knyta band till det nya samhället (Spaaij, 2011, sid 

1536).  

Det som händer i de ovan beskrivna situationerna är ett skapande av vad Putnam 

(2006) benämner som sammanbindande socialt kapital på bekostnad av ett 

överbyggande socialt kapital. I fallet med Melbourne Giants handlar det förvisso även 

om en form av överbyggande socialt kapital då medlemmarna utvecklade relationer 

och skapade nätverk över klangränser. Det som jag syftar till då jag diskuterar ett 

överbyggande socialt kapital och dess påverkan på integration är dock de nätverk som 

skapas mellan de som invandrat till ett nytt samhälle och de människor som 

ursprungligen kommer från det samhället. Jag väljer därför att se det som att det i 

fallet med Melbourne Giants främst handlar om ett sammanbindande socialt kapital 

mellan somalier.  

Det sammanbindande sociala kapitalet som skapas inom dessa kulturellt homogena 

grupper är av stor vikt för de som ingår i dessa, eftersom det bidrar till trygghet, 

lojalitet och ger resurser i form av både emotionellt stöd och rent materiella resurser. 

Ett sammanbindande socialt kapital bidrar till ömsesidighet, gemenskap och 

solidaritet, vilket Aytar (2009) menar alla är känslor som har en positiv inverkan på 

upplevd integration i ett nytt land. I dessa fall bidrar dock inte dessa känslor till någon 

lyckad integrationsprocess, då medlemmarna i dessa grupper enbart integreras med 

varandra i gruppen och inte med majoritetsbefolkningen i det land de lever i. Det 

sammanbindande sociala kapitalet i dessa grupper riskerar istället att bilda en 

antagonism mot de som står utanför gruppen. Det är det överbyggande sociala 

kapitalet som bygger nätverk över kulturella gränser som är det mest väsentliga då det 

kommer till integration. Det är det överbyggande sociala kapitalet som möjliggör 

skapandet av bredare identiteter och ömsesidighet (Putnam, 2006, sid 23), vilket är 
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aspekter som kan leda till positiv integration. Krouwel et al (2007) menar förvisso att 

deltagande i homogena idrottslag är bättre för bildandet av socialt kapital än inget 

deltagande alls, men eftersom en väsentlig del av integration är att bygga broar mellan 

invandrare och majoritetsbefolkningen, så får det sociala kapital som skapas inom 

homogena idrottsföreningar eller lag inte speciellt stor positiv effekt på 

integrationsprocessen i stort.   

4.3 Idrottens positiva effekter genom socialt kapital 

Det finns även studier som visar att idrott kan ha en positiv effekt på spänningar 

mellan olika etniska grupper. Ett exempel på det är Makarova & Herzogs (2014) 

studie där de undersökt idrottens roll i att integrera unga första generationens 

invandrare i det schweiziska samhället.  Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med 

454 ungdomar från första generationens invandrare. Författarna vill undersöka 

idrottens roll i att integrera unga  invandrare i värdsamhället och utgår från hypotesen 

att idrott kan skapa respektfulla relationer mellan ungdomar från olika bakgrunder 

genom att den baseras på internationella regler och ett koncept om fair play och att 

idrottens språk är universellt och inte kräver någon översättning. Studien visade att 

deltagande i idrottsaktiviteter var fundamental för invandrarungdomars kontakt med 

schweiziska ungdomar. Invandrarungdomar som var involverade i idrottsaktiviteter 

hade betydligt fler kontakter med schweiziska ungdomar än de invandrarungdomar 

som inte var involverade i en idrottsaktivitet. Studien visade även att de ungdomar 

som var involverade i idrottsaktiviteter hade fler vänner och kontakter med 

likasinnade på det stora hela, än de som inte höll på med idrott (Makarova & Herzogs , 

2014, sid 7).  Invandrarungdomar som hade mer kontakt med schweiziska ungdomar 

hade även mer nära vänner bland dessa. Resultaten visade att frekvent kontakt med 

schweiziska ungdomar inom idrotten var positivt relaterat till en ökad känsla av 

integration i det schweiziska samhället (Makarova & Herzogs , 2014, sid 8). 

Ett annat exempel på då idrott bidrar till kontaktskapande mellan olika grupper är en 

studie som gjorts av Nathan, Kemp, Bunde-Birouste, MacKenzie, Evers & Shwe från 

2013. Syftet med studien var att undersöka hur deltagande i idrottsprogrammet 

Football United Program i Australien kunde bygga relationer över kulturella gränser. 

Författarna ämnade testa hypotesen att deltagarna i Football United efter programmet 

skulle ha bättre emotionell hälsa, relationer med likasinnade och känslor av social 



38	  
	  

inkludering än de som inte deltog. 142 barn och ungdomar med invandrarbakgrund 

deltog i studien som dels bestod av att deltagarna skulle besvara ett frågeformulär och 

dels av intervjuer med ett urval av dessa (79) som valdes ut på grunder av att 

eftersträva en jämn fördelning av ålder, kön och kulturell bakgrund.  Programmet var 

en komplex insats som riktade sig mot unga personer i mångkulturella områden i 

Sidney dit många invandrare kommer. Valet av idrott kom sig av att det är relativt 

billigt, det spelas i många länder och av båda könen. Resultaten av studien visar att 

idrottsprogram som Football United potentiellt kan främja tvärkulturella förhållanden, 

bygga band mellan jämlikar, bidra till identifikation med personer utanför ens egen 

kulturella grupp och bygga upp sociala beteenden, speciellt hos unga män. Att bygga 

band med sina jämlikar är viktigt för unga personer med immigrantbakgrund och kan 

leda till ökad självkänsla och lycka (Nathan et al, 2013, sid 15). De unga personer 

som deltog i studien som var involverade i Football United visade signifikant högre 

nivåer av acceptans mot andra grupper än de som deltog i kontrollgruppen och inte 

var med i programmet. De som deltog i Football United visade också lägre nivåer av 

problem med jämlikar och högre nivå av socialt beteende än de i kontrollgruppen 

(Nathan et al, 2013, sid 1).  

Även Spaaijs (2009) studie om deltagares upplevelse av ett idrottsbaserat socialt 

interventionsprogram för socialt utsatta ungdomar i Rotterdam visar på hur människor 

kan skapa relationer och bygga starka band över kulturella gränser genom idrotten.  

Syftet med studien var att undersöka vilken påverkan deltagande i programmet 

eventuellt kunde ha på deltagarnas sociala mobilitet genom att undersöka hur 

programmet gav deltagarna olika former av kulturellt ekonomiskt och socialt kapital 

så som det beskrivs av Bourdieu. Studien bestod av observationer och djupintervjuer 

med 51 deltagare, före detta deltagare samt personer som arbetat med programmet. 

Deltagarna i programmet bestod både av invandrarungdomar och ungdomar som 

ursprungligen var från Rotterdam och programmet använde idrott och kontexten kring 

idrott för att lära ungdomarna att utveckla färdigheter som kan överföras på andra 

aspekter av livet. Flera deltagare i studien rapporterade att de hade fått många nya 

vänner genom idrottsprogrammet som de inte känt sedan tidigare och därmed skapat 

sig ett större kontaktnät som sträckte sig över kulturella gränser och som erbjöd såväl 

moraliskt som ekonomiskt stöd (Spaaij, 2009, sid 258 ). Deltagarna berättade också 

om hur de t.ex. gemensamt samlade in jobbannonser och delade med resten av 
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gruppen för att hjälpa varandra att hitta ett arbete. Det beskrivs också om hur 

personalen på programmet utgjorde ytterligare ett nytt stöd för deltagarna genom att 

delge information om möjligheter och val som inte var tillgängliga för deltagarna 

innan, t.ex. om arbete och utbildning. En del av deltagarna erbjöds till och med 

anställning på programmet efter de själva gått klart (Spaaij, 2009, sid 258). Spaaijs 

studie exemplifierar det Bourdieu beskriver att man genom att skaffa sig en form av 

kapital kan man sedan få tillgång även till andra former av kapital. Genom att delta i 

idrottsprogrammet fick deltagarna möjlighet att utöka sitt social kapital och bilda 

större nätverk där man fick tillgång till värdefull information om t.ex. jobbmöjligheter 

och där deltagandet i vissa fall t.om. ledde direkt till en anställning. Genom att ingå i 

dessa nätverk fick deltagarna nya tillgångar som kunde hjälpa dem en bit på vägen till 

en bättre position i samhället.    

Ovan nämnda studier visar även på de positiva effekter som ett överbyggande socialt 

kapital för med sig. Just externa tillgångar och information är effekter av ett 

överbyggande socialt kapital som Putnam belyser som bland de främsta positiva 

effekterna. Acceptans av och identifiering med andra kulturella grupper leder också 

till bredare identiteter och ömsesidighet kan skapas, vilket är ytterligare positiva 

effekter av ett överbyggande socialt kapital (Putnam, 2006, sid 23). Enligt Entzinger 

& Biezeveld (2003) är identifiering med andra en central aspekt av integration. Ju mer 

människor i ett samhälle kan identifiera sig med varandra, desto mer integrerat anses 

det vara (Entzinger & Biezeveld, 2003, sid 6). För ett lyckat integrerat samhälle krävs 

det därför att människor kan utveckla en ökad identifikation som går bortom 

identifikationen med enbart sin egen kulturella grupp. Känslan av tillhörighet till en 

nation eller kultur är ofta stark, därför är det inte konstigt att människor som invandrar 

till nya länder drar sig till andra människor med samma nationella eller kulturella 

tillhörighet, och som dessutom också kan relatera till alla de svårigheter som kommer 

med att lämna sitt ursprungsland och flytta till ett nytt där det mesta känns 

främmande. För att skapa en utökad identifiering gäller det att skapa mötesplatser och 

arenor i samhället där människor från olika kulturella grupper kan bygga upp en 

gemensam identifikation kring något annat än kulturell tillhörighet. Precis som 

Entzinger & Biezeveld (2003) belyser även Aytar (1999) att samverkan mellan olika 

kulturella grupper för att bygga nya gemenskaper är väsentligt för integration. 

Idrotten kan potentiellt bidra till en lyckad integration genom att erbjuda mötesplatser 
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där människor från olika bakgrunder kan bygga nätverk och gemenskaper kring 

tillhörandet till en förening eller ett lag. På så vis kan människor också lättare 

identifiera sig med andra från andra kulturella bakgrunder eftersom man tillhör 

samma förening eller lag och gemensamt kan identifiera sig med sitt medlemskap i 

dessa.  

 En annan studie som utförts av Walseth (2008) ger ytterligare ett bidrag till beviset 

för att idrott kan fungera som en arena för att knyta kontakter och vänskaper mellan 

människor från olika kulturella bakgrunder. Walseth utgår från den sociala 

nätverksdimensionen av socialt kapital och hur deltagande i idrottsaktiviteter leder till 

ett ökat socialt kapital för unga kvinnor med invandrarbakgrund. Studien består av 

intervjuer med 15 unga invandrarkvinnor i Norge i åldern 16-25 år som ingår i 

idrottslag med upp till 10 olika nationaliteter. Deltagarna beskriver att de lär sig 

mycket av varandras kulturer och att de kommit till insikten att även om de ser olika 

på vissa saker, så delar de samma värderingar i stort. Walseth (2008) menar därför att 

idrott potentiellt kan bidra till en lättare integrationsprocess för invandrare genom att 

utgöra en plats där man kan överbygga sina kulturella skillnader. Dock var det ingen 

av lagmedlemmarna som faktiskt kom från värdlandet, vilket gjorde att det inte 

byggdes några broar mellan invandrare och icke-invandrare (Walseth, 2008, sid 11). 

Några av studiens deltagare beskrev att de aktivt valde och föredrog att ha vänner från 

samma kulturella bakgrund som de själva, eftersom de upplevde att dessa förstår 

varandra bättre (Walseth, 2008, sid 14). Även om studier som dessa visar att idrott har 

potentialen att bygga relationer över kulturella gränser är dock exempelvis Nathan et 

al (2013) eniga med andra forskare som kommit fram till slutsatsen att det inte finns 

något idrottsprogram som klarar av att påverka de bredare makrostrukturer som leder 

till att individer och grupper exkluderas från olika av livets domäner (Nathan et al, 

2013, sid 15). Därför bör man se idrottens bidrag till integration enbart som en del i 

ett större maskineri. Även om idrotten kan bidra med att skapa mötesplatser för 

människor med olika kulturella bakgrunder och möjligheter att skapa relationer till 

dessa, så är idrotten inte fri från påverkan från samhället i övrigt. Exempel på 

situationer som belyser detta problem kommer diskuteras längre fram i texten. Det 

framstår som att idrotten inte är så gränslös som beslutsfattare på statlig nivå tycks tro 

och de som försöker använda idrott som integrationsarena bör vara medveten om 

detta. 
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4.4 Lagidrott och socialt kapital 

En aspekt av idrott som enligt en del studier i ökad utsträckning bidrar till en känsla 

av tillhörighet är deltagande i lagidrott. Morela, Hatzigeorgiadis, Kouli, Elbe & 

Sanchez visar i en studie från 2012 att känslan av lagtillhörighet kan motverka 

känslan av utanförskap och brist på social integration (Morela et al, 2012, sid 646). 

Författarna har utgått från teorier som beskriver att känslan av utanförskap 

representerar en svag etnisk identitet medan brist på interaktion representerar en svag 

kulturell identitet. Etnisk identitet beskrivs som en uppsättning av attityder, känslor 

och uppfattningar som en individ har gentemot sin egna etniska identitet, medan 

kulturell identitet beskrivs som attribut som relaterar den dominerande kulturen 

individen lever i (Morela et al, 2012, sid 644). En kombination av en stark etnisk 

identitet och en stark kulturell identitet är det optimala för integration (Morela et al, 

2012, sid 646). Resultaten från studien visar att lagtillhörighet kan motverka både 

svag etnisk och kulturell identitet genom att motverka känslan av utanförskap, vilket 

representerar en svag etnisk identitet, och känslan av bristfällig interaktion, vilket 

representerar en svag kulturell identitet. Den reducerade känslan av isolation och 

förvirring kring deltagarnas etniska identitet relaterades till den sociala dimensionen 

av sammanhang som tillhörandet till ett lag medförde, vilket hjälpte studiens 

deltagare att komma över den potentiella konflikten mellan deras bakgrund och den 

nya kontexten vari de nu levde (Morela et al, 2012, sid 646). Den ökade känslan av 

interaktion som lagidrottandet medförde relaterades till själva naturen av lagidrott 

som kräver interagerande för att uppfylla gemensamma mål (Morela et al, 2012, sid 

646). Författarna drar slutsatsen att lagtillhörighet kan vara en av de aspekterna av 

idrott som främjar integration och att deltagande i lagidrotter kan jämna ut 

integrationsprocessen eftersom lagmedlemmar lär sig att sträva efter gemensamma 

mål och att lagets framgång hänger på deras interagerande och förmåga att samarbeta. 

Detta är sedan något som enligt Morela et al (2012) är överförbart på andra situationer 

utanför idrotten. Idrott kan då också bidra till att minska risken för social alienation 

hos minoritetsgrupper (Morela et al, 2012, sid 644).  

I Walseths (2006) studie om skapandet av tillhörighet genom idrott hos muslimska 

invandrarflickor i Norge framgår det också att lagidrottandet har en positiv påverkan 

på känslan av tillhörighet. Walseth (2006) beskriver att känslan av tillhörighet i första 

hand grundar sig på socialt stöd som tillhandahålls genom traditionella former av 
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gemenskaper. Med traditionella gemenskaper menas gemenskaper som förmedlas 

genom normativitet och präglas av direkt kontakt mellan medlemmar (Walsteth, 

2006, sid 455). I denna studie består gemenskapen av de unga muslimska kvinnor 

som ingår i ett basketlag. Grunden till känslan av tillhörighet bestod i det stöd som 

lagmedlemmarna gav varandra, både på och utanför planen (Walseth, 2006, sid 455). 

Flera av deltagarna i studien beskriver att de upplever starka känslor av ömsesidighet 

eftersom deras lag var fokuserade på kollektivt spel, och inte på att få fram 

individuella stjärnor. Att jobba tillsammans som ett lag gjorde att studiens deltagare 

utvecklade starka känslor av kamratskap, även utanför planen (Walseth, 2006, sid 

455). Studien visar att deltagande i traditionella gemenskaper så som lagsporter 

skapar starkare känslor av gemenskap och tillhörighet än deltagande i nyare och mer 

individuella idrotter (Walseth, 2006, sid 461). En jämförelse gjordes mellan de 

muslimska invandrarflickor som var medlemmar basketlaget och andra muslimska 

invandrarflickor som istället var involverade i ”street basket” och aerobics. För de 

flickor som var involverade i mer individuella sporter kunde idrotten fortfarande 

fungera som en tillflyktsort, dock var känslan av tillhörighet svag (Walseth, 2006, sid 

461). Det som båda dessa studier lyfter fram som en central positiv effekt som 

lagidrottande för med sig är känslan av ömsesidighet och tillhörighet till laget och 

sina lagkamrater. Av Walseths (2006) studie framgår det att lagidrotter i större 

utsträckning än individuella idrotter bidrar till känslan av ömsesidighet och 

tillhörighet.  

Enligt Sieppel (2006) kan sociala interaktioner inom idrottsorganisationer bidra till 

känslan av gemenskap och självbestämmande genom processen av att alla deltagare 

gemensamt strävar efter samma mål. Detta ska enligt Sieppel leda till en förstärkning 

av identiteten och ge tillit till de andra medlemmarna i organisationen (Sieppel, 2006, 

sid 175). Eftersom det är strävan efter ett gemensamt mål som verkar vara grunden i 

de positiva effekter som deltagande i idrottsorganisationer för med sig, känns det 

naturligt att lagidrott kan lämna ett särskilt bidrag till dessa effekter, eftersom 

lagidrott har ett sådant tydligt och konkret mål för medlemmarna att sträva efter: att 

vinna. Sieppel (2006) menar dock att denna effekt kan uppnås inom 

idrottsorganisationer utan att det nödvändigtvis handlar om lagidrott. Även inom 

föreningen i stort finns gemensamma mål att sträva efter, även om föreningen 

representerar individuell idrott, så som framgång för föreningen i sin helhet. Det som 
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kan utgöra skillnaden är att lagidrottande ger en extra dimension till känslan av att 

sträva efter gemensamma mål, eftersom själva naturen hos lagidrott har en sådan 

tydligt målfokusering. Detta kan göra att deltagarna upplever känslan av tillhörighet 

och gemenskap än starkare. Strävan efter framgångar för föreningen i sin helhet kan 

upplevas som ett mer diffust mål.  

4.5 Det sociala kapitalets begränsningar 

Resultaten från de studier jag valt ut visar på att idrott kan bidra till ökad känsla av 

tillhörighet, vilket kan ha en positiv effekt på integration. Dock visar de flesta studier 

på att det främst handlar om tillhörighet till den egna kulturella gruppen och inte till 

samhället i stort. I fallet med den somaliska klubben Melbourne Giants berättade flera 

av deltagarna att de upplevde att klubben hjälpte dem att tillfälligt undkomma den 

spänning som kan finnas i andra sfärer av livet, exempelvis skola, arbetsmarknad osv. 

(Spaaijs, 2011, sid 1526). Flera av studiens deltagare uttryckte behovet av att skapa en 

säker och avslappnad miljö där de kunde stärka sina redan befintliga vänskaper. En 

del av deltagarna som hade haft erfarenheter från fotbollsklubbar med medlemmar 

från olika bakgrunder och kulturer menar att dessa var långt ifrån fria från 

diskriminering och social exkludering. Exempelvis berättar en utav deltagarna att 

möjligheterna till att få jobb som tränare i en majoritetsklubb var mycket begränsade 

för honom, trots att han under många år tränat det somaliska Melbourne Giants med 

framgång (Spaaijs, 2011, sid 1528). Därför kan det kännas det tryggare och mindre 

komplicerat att ingå i en klubb där alla kommer från samma bakgrund och kan 

relatera till varandra. Idrotten kan som alla andra sociala arenor skapa tydliga ”Vi” 

mot ”Dom”-grupperingar. En studie av Garrido, Olmos, Garcia-Arjona & Pardo 

(2012) visar att en stark favorisering av egengruppen har en tendens att skapas inom 

idrotten, då den egna gruppens attityder, preferenser och perceptioner värdesätts mer 

än andra grupper. Därför kan det hända att medlemmar i ett idrottslag ser andra lag 

bestående av medlemmar från andra kulturella grupper som motståndare i dubbel 

bemärkelse, istället för potentiella partners. Interkulturella relationer inom idrott kan 

då bli svåra att skapa (Garrido et al, 2012, sid 90). Precis som Fundberg (2004) 

beskriver så är detta ett problem som ligger i själva idrottens natur och skapandet av 

dessa ”Vi” mot ”Dom”-grupperingar utgör ett hinder för att människor ska kunna 

bygga relationer över kulturella gränser. Samtidigt som drotten kan bidra till socialt 

kapital genom en starkt sammanhållande effekt, kan den också bidra till det form av 
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negativt socialt kapital som Portes (1998) benämner som exkludering av de som står 

utanför (Portes, 1998, sid 16). Medlemmar i ett lag eller i en idrottsförening kan 

utveckla starka känslor av gemenskap och tillhörighet, samtidigt som det skapas en 

antagonism mot de som står utanför laget/föreningen. Detta gör det både svårt för 

andra att ta sig in i gruppen och kan även leda till konflikter mellan grupper.   

En del av de muslimska flickorna från Walseths (2006) studie berättar om liknande 

erfarenheter som medlemmarna från Melbourne Giants när det kommer till att byta 

från etniskt homogena klubbar till så kallade majoritetsklubbar, där de allra flesta 

ursprungligen kommer från värdlandet. En del av de muslimska flickorna bytte från 

klubbar som nästan enbart bestod av invandrarflickor, där de upplevt stor gemenskap 

och trygghet, till större klubbar som till största delen bestod av flickor som 

ursprungligen kom från Norge. De muslimska flickorna upplevde att det både var 

svårt att få nya vänner och att det blev svårare att delta på matcher och träningar pga. 

skillnader i social klass (Walseth, 2006, sid 459). Upplevelsen hos flickorna var att 

deltagarna i den nya klubben såg ner på dem pga. att de bodde i områden som inte 

ansågs vara fina. Tränarna förutsatte också att flickornas föräldrar skulle skjutsa till 

och från matcher och träningar, vilket inte var möjligt pga. att familjerna saknade 

bilar. I dessa fall var känslan av gemenskap helt frånvarande och ersattes istället av 

känslan av social exkludering (Walseth, 2006, sid 459-460). Här kan vi se ett exempel 

på den maktaspekt av socialt kapital som Bourdieu beskriver, där socialt kapital bara 

kan få en positiv effekt om det tillskrivs ett värde (Broady, 2002, sid 58).  De 

muslimska flickorna kom från en klubb där de tillförskaffat sig ett stort socialt kapital 

i form av nätverk och relationer till andra inom klubben, vilket bidrog till känslan av 

tillhörighet och gemenskap. Det sociala kapitalet som flickorna tillförskaffat sig var 

dock inte alls överförbart på den nya situationen, där deras tillhörighet till andra 

kulturer, andra bostadsområden osv. istället uppfattades som negativt och gjorde att 

de utsattes för exkludering. Samma situation uppstod för deltagarna i Spaaiijs (2011) 

studie då de hade testat att byta från det den somaliska fotbollsklubben till 

majoritetsklubbar. Som Bourdieu beskriver beror effekterna av en individs sociala 

kapital på vilken makt som individens nätverk besitter. Tyvärr speglar ovan nämnda 

studier maktobalansen mellan människor från olika sociala grupper. I båda fallen 

beskriver studiernas deltagare att de upplever att de har ett stort nätverk omkring sig, 

men att tillgångarna som kommer av dessa nätverk inte framstår som betydelsefulla i 
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möten med människor utanför dessa nätverk. Detta tyder på att det finns ett antagande 

hos majoritetsklubbarna om att tillgångarna inom deras grupp är mer värda än andra 

tillgångar som finns inom andra grupper, och att det är detta antagande som är den 

dominerande uppfattningen. Vi kan här se exempel på hur en individs sociala kapital 

kan framstå som positivt i vissa sammanhang, som då individen rör sig i kretsar med 

människor från samma kulturella eller sociala bakgrund som en själv, för att sedan 

framstå som negativt då individen rör sig bland andra grupper. Bourdieu beskriver 

vidare att det sociala kapitalet är en form av kapital som inte helt låter sig återföras till 

andra former av kapital, men som kan utgöra en förklaring till att andra tillgångar ger 

utdelning eller inte. Ett sådant exempel skulle kunna vara att en utbildning inte 

automatiskt leder till ett jobb,  utan det kan vara de kontakter man har eller inte har på 

arbetsmarknaden som blir avgörande för om man får ett arbete. En liknande situation 

utspelade sig i ovan nämnda fallet med Melbourne Giants, där tränarna hade 

tillförskaffat sig tillgångar genom erfarenhet av att arbeta som tränare. Dessa 

tillgångar var dock inte mycket värda då de inte hade några kontakter inom 

majoritetsklubbarna som kunde underlätta för dem att ta sig in.  

4.6 Idrott och integration 

Jarvie (2006) beskriver att den mest väsentliga aspekten i diskussionen kring idrott 

och socialt kapital är att idrotten är en arena som erbjuder individer möjlighet att 

skapa sociala nätverk, både i själva idrotten men också i kontexten runtikring. Om 

detta relateras till begreppet integration framgår det i Aytars (1999) definition att 

integration bygger på gemenskap, sammanhållning, solidaritet och ömsesidigt 

beroende mellan människor. Enligt resultaten av flera av de studier som nämnts blir 

det tydligt att idrotten har förmågan att skapa just dessa känslor. Frågan är dock om 

dessa känslor är överförbara på andra situationer utanför idrotten och kan bidra på det 

stora hela. Enligt Morela et al (2006) är dessa känslor överförbara, och det är detta 

som ger idrotten potentialen att bidra till integration.  

Det finns dock flera studier som visar att även om känslan av gemenskap och 

solidaritet inom en förening eller ett lag är stor, så är dessa känslor inte överförbara på 

tävlingssituationer där lagen möter andra lag från andra grupper, beroende på de 

interetniska spänningar som finns i samhället i stort. Flera av de studier som jag valt 

att presentera beskriver hur idrotten fungerar som en arena där de som deltar kan 
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stärka band till personer som kommer från samma kulturella bakgrund som de själva, 

men ofta misslyckas med att integrera olika kulturella grupper med varandra. I flera 

studier beskriver deltagarna hur det ofta uppstår bråk då lag från olika etniska 

bakgrunder möts. Då de flesta av dessa studier har undersökt idrotten fotboll är det 

viktigt att ställa sig frågan om dessa negativa möten beror på själva spelet fotboll eller 

på yttre omständigheter. Knouwel et al (2007) lät deltagarna i deras studie beskriva de 

upplevda aggressiva mötena på fotbollsplanen för att reda ut vad dessa berodde på. 

Det framkom då att de spelare som upplevde regelbunden förekomst av fysiskt och 

verbalt våld på fotbollsplanen var de som var mest dedikerade till sporten i sig. Går en 

spelare verkligen in för spelet är en viss nivå av fysisk kontakt oundviklig och oavsett 

vilken kulturell bakgrund spelaren har kan det lätt uppstå konfrontationer i sådana 

situationer (Krouwel et al, 2007, sid 174). Så å ena sidan kan dessa aggressiva möten 

bero på spelet fotboll i sig. Dock visar studien även att spelarnas bakgrund kan öka 

risken för att våld ska uppstå i en upphettad situation. Krouwel et al (2007) menar att i 

Nederländerna, som i många andra länder, attraherar fotboll till största delen personer 

från ett lägre socialt skikt, både från ursprungsbefolkningen och från etniska 

minoritetsgrupper. Många av dessa lever under svåra och konkurrensutsatta 

förhållanden vilket kan leda till ökad benägenhet till våldsamma situationer mellan 

olika grupper även inom idrotten. Nästan alla respondenter i studien uttryckte att 

etnisk antagonism i städer avsevärt ökade rivaliteten inom idrotten (Krouwl et al, 

2007, sid 175). Detta har lett till att vissa fotbollsklubbar i Nederländerna har vidtagit 

drastiska åtgärder för att försöka minska våldet. Vissa har begärt att bara få spela 

matcher utanför städerna, för att undvika att möta lag från andra kulturella grupper. 

Andra klubbar har satt en gräns för hur många icke ursprungsnederländare de tar in i 

sina lag eftersom de är rädda för interetniska spänningar och vill bevara ”en stark 

identitet och klubbatmosfär” (Knouwel et al, 2007, sid 175). 

Även deltagarna i studien om Melbourne Giants beskriver att det ibland uppstår bråk 

då klubben möter lag från andra kulturella grupper. Dessa möten snarare stärker de 

murar som finns mellan olika grupper istället för att skapa samstämmighet mellan 

grupper. Enligt Spaaijs (2011) beror detta dels på grunden av själva logiken i 

tävlingssituationer som är inbyggt i idrott och dels på grunden av interetniska 

spänningar överförs på idrottsaktiviteter (Spaaij, 2011, sid 1536). Idén om att idrott på 
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egen hand kan integrera invandrare i samhället och att idrott kan överkomma de 

prövningar och spänningar som finns i andra sfärer verkar därför orealistisk.  

Det finns dock goda exempel på multikulturella idrottsklubbar där integrationen 

mellan etniska minoriteter med majoritetsbefolkningen blir lyckad. En studie av 

Bradbury (2010) beskriver fem fotbollsklubbar i Leicester i England som lyckats 

skapa fungerande etniskt heterogena gemenskaper och där mellan 25-50% av 

klubbens spelare representerar etniska minoriteter. Den ökade etniska heterogeniteten 

av spelare och coacher anses ha ett direkt samband med det förändrade demografiska 

landskapet i Leicester (Bradbury, 2010, sid 38). Denna demografiska förändring har 

främst sitt ursprung ur den offentliga sektorns omplaceringsinitiativ som underlättade 

bostadsfragmenteringen bland invandrartäta bostadsområden i innerstaden samt den 

sociala mobilitet som upplevts av östafrikanska och asiatiska invandrade och som 

gjort att dessa flyttat in i de mer välbärgade, tidigare vita, områdena. Eftersom barn 

och ungdomar sedan börjat spela fotboll i den klubb som ligger närmast, har den 

förändrade demografin också lett till ökad heterogenitet i fotbollsklubbarna 

(Bradbury, 2010, sid 38). Framgången med de multikulturella fotbollsklubbarna i 

Leicester tros även bero på attityden hos de coacher som finns i klubbarna. I de 

intervjuer som gjorts med dessa coacher i samband med studien framgår det att 

klubbarna jobbar aktivt mot rasism och att rekryteringen av nya spelare enbart kan 

utgå från meriter och att hänsyn inte ska tas till bakgrund och social status (Bradbury, 

2010, sid 39). Skillnaden mellan idrottsföreningar så som de i Leicester och de 

föreningar som beskrivs i flera av de andra studierna som nämnts ovan där man inte 

lyckas integrera invandrare med majoritetsbefolkningen är att i fallet med Leicester är 

det faktorer runt omkring idrotten som påverkar utfallet. Då skillnader i social klass 

och demografi suddas ut minskar också interkulturella spänningar, vilket gör att det 

fungerar med ökad heterogenitet inom föreningarna. Precis som flera andra studier 

indikerar så är denna studie ett bevis för att idrotten i sig själv inte kan utgöra en arena 

för integration, utan att andra sociala sfärer runt omkring också måste göra det möjligt 

för människor att integreras i ett nytt samhälle. Ytterligare en aspekt som behövs ta 

hänsyn till då idrott studeras som en potentiell integrationsarena är att även om själva 

idrotten och föreningen som finns kring en idrott är öppen för alla så kan kulturella 

skillnader göra att idrotten ändå inte fungerar på det integrerande sätt som förväntas. 

Ett exempel på detta beskrivs i Nash och Moressys (2012) småskaliga kvalitativa 
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studie som baseras på djupintervjuer med två vietnamesiska familjer som var 

involverade i två olika amerikansk fotbollsklubbar i Australien. Författarna utgår från 

Bourdieus teorier om kulturella fält och habitus. Klubbarna ansågs av båda familjerna 

vara mycket välkomnande då de bland annat anordnade aktiviteter såsom grillkvällar 

utanför träningar för att skapa mer gemenskap i klubben. Barnen i familjerna 

upplevde stor gemenskap och tillhörighet till klubbarna, då de var födda och 

uppvuxna i Australien och även med idrotten amerikansk fotboll. Föräldrarna däremot, 

speciellt mammorna, kände trots upplevelsen av att klubbarna var välkomnande och 

öppna, ändå ingen stor tillhörighet till klubbarna. Anledningen till detta var enligt 

mammorna att de fortfarande inte kände sig helt bekväma med det australiensiska 

språket och blev därför tillbakadragna i mötet med andra föräldrar inom klubbarna. 

En annan anledning till den bristande känslan av gemenskap och tillhörighet var att 

den frivilligkultur som föreningslivet i Australien bygger på inte existerar på samma 

sätt i Vietnam. Därför kändes det främmande för föräldrarna att engagera sig i 

klubbarna på sin fritid (Nash & Moressy, 2012, sid 295-305).  

5. Sammanfattning resultat 
Från resultaten av denna litteraturstudie drar jag slutsatsen att idrottsrörelsen har 

potentialen att utgöra en integrationsarena pga. de möjligheter som finns att skapa 

mötesplatser där människor från olika bakgrunder kan knyta kontakter. Idrotten kan 

skapa gemenskaper dit människor känner tillhörighet och där man kan erbjuda 

varandra stöttning. Dessa gemenskaper kan skapas både genom själva 

idrottsutövandet och i föreningskontexten runt omkring idrottandet. Då det gäller 

själva utövandet av idrott så verkar lagidrottande kunna lämna ett särskilt bidrag till 

känslan av tillhörighet till en grupp och gemenskap inom denna. Idrott kan också 

bidra till att människor från olika grupper kan hitta något att gemensamt identifiera 

sig med.    

 

För människor som invandrar till nya samhällen kan deltagande i idrottsaktiviteter och 

medlemskap i idrottsföreningar fungera på olika sätt. I vissa fall kan idrotten fungera 

som en tillflyktsort dit människor kan komma för att träffa andra människor från 

samma kulturella och sociala grupper som de själva och som relatera till deras 

situation. I dessa homogena grupper kan idrotten fungera som en fristad där 
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människor slipper undan från de spänningar som finns i samhället i stort. I andra fall 

kan idrotten faktiskt få den integrerande effekt som många beslutsfattare hoppas på 

genom att människor från olika kulturella bakgrunder skapar goda relationer till 

varandra genom sin involvering i olika idrottsaktiviteter och idrottsföreningar.  

 

Även om idrotten har potential att ena människor och skapa förståelse mellan olika 

kulturella grupper så framgår det tydligt att idrotten påverkas av de maktstrukturer 

som finns i samhället i stort. Det är därför orimligt att anta att idrott på egen hand kan 

bidra till att människor känner sig integrerade i ett nytt samhälle. 

 

6. Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att besvara frågeställningarna Hur kan idrott 

bidra till integration? Och Vilka hinder finns för att idrott ska utgöra en lyckad 

integrationsarena? genom att med hjälp av teorier om socialt kapital granska studier 

som behandlar relationen mellan idrott och integration. Det finns som sagt delade 

meningar om idrottens potential att bidra till att integrera människor i samhällen. 

Många statliga ledare verkar generellt sett ha en stor förhoppning på idrottens 

samhällsnyttiga effekter medan forskarsamfundet generellt sett är mer skeptiska till 

idrottens bidrag till samhället. De som är positiva till idrottens roll menar bland annat 

att idrottsrörelsen kan fostra goda demokratiska medborgare, att idrott är öppen och 

gränslös där andra sociala sfärer är mer diskriminerande och att idrotten kan fungera 

som en multikulturell mötesplats där nya gränsöverskridande relationer kan skapas 

och utvecklas. De som är mer negativt inställda till idrottens förmåga menar att 

idrotten inte klarar av minska de spänningar som finns mellan olika grupper i 

samhället, utan snarare riskerar att förstärka gruppmotsättningar och konflikter. 

Kritiker menar också att idrotten mer och mer utvecklas till en endimensionell rörelse 

som inriktar sig mot professionalism och  kommersialisering och därför går i motsats 

håll mot vad idrottsrörelsen egentligen vill stå för. 

 

Sett ur ett socialt kapitalperspektiv framgår det av resultaten från denna studie att 

idrott kan fungera som en arena där människor kan skapa nätverk, inom vilka de kan 

få tillgång till så väl materiellt som emotionellt stöd, vilket är viktigt för människor 

som försöker integrera sig i nya länder. Så långt verkar förhoppningen på idrottens 
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förmåga riktig. Problemet är dock att även om det i idrottens värdegrund framgår att 

man aktivt ska arbeta med mångfald och att idrotten är gränslös och öppen för alla så 

är det inte alltid det fungerar så. Det finns fortfarande hinder för människor att kunna 

delta och för att känna sig inkluderade i idrottsrörelsen. Social klass, språksvårigheter 

och kulturella skillnader är exempel på faktorer som gör att det blir svårare för vissa 

människor än andra att delta i idrotten. I Sverige t.ex. ser staten en stor potential i att 

integrera invandrare i det svenska samhället genom idrott pga. av den föreningskultur 

som finns kring idrotten. Förhoppningen är att man genom idrotten ska fostra goda 

medborgare och föda engagemang för samhället i stort genom att lära ut demokratiska 

principer och värdet av solidaritet och ett kollektivt tänk. Idrottens värdegrund 

angående mångfald kan här ifrågasättas.  Det framstår som att idrotten gärna vill vara 

öppen för mångfald och välkomnar människor från olika bakgrunder, men målet blir i 

slutändan inte att ta tillvara på mångfalden, utan snarare att alla ska formas lika 

genom idrotten och föreningslivet och fostras in i den svenska kulturen. Den här 

typen av tankegångar lutar mer åt assimilation, dvs. anpassning än åt integration. 

Vidare består tjänstemannasidan i idrottsrörelsen oftast av en mycket homogen grupp 

människor, både i Sverige och i andra västerländska länder. Detta i sig förmedlar inte 

direkt ett budskap om önskad mångfald, utan förstärker i stället en bild av idrotten 

som exkluderande för vissa grupper.  

 

Jag anser ändå att idrotten faktiskt kan bidra till integration genom sin möjlighet att få 

människor att känna gemenskap och tillhörighet till något annat än sin kulturella 

bakgrund eller nationalitet. Att hitta något att gemensamt identifiera sig med oavsett 

bakgrund är viktigt för att kunna skapa relationer över kulturella gränser, vilket i sin 

tur är viktigt för att kunna skapa ett mer integrerat samhälle. Det ska dock finnas en 

medvetenhet om att även om idrotten har den möjligheten, så är det inte en 

självklarhet och det finns människor som inte lyckas uppleva känslan av gemenskap 

och tillhörighet. Som tidigare nämnts så är det viktigt att ta hänsyn till hur samhället 

ser ut i stort och förstå hur det påverkar idrottsrörelsen, eftersom den är en del av 

samhället. Idrott kan vara en arena där det är lättare för invandrare att ta sig in än på 

andra arenor, t.ex. arbetsmarknad, eftersom idrotten inte på samma sätt kräver t.ex. 

språkkunskaper och kontakter för att ta sig in. Ändå upplever människor att de 

exkluderas från idrotten pga. sin sociala klass. Det kan t.ex. handla om att en 
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idrottsförening förutsätter att föräldrar ska kunna skjutsa och lämna till träningar, 

betala medlemsavgifter och träningsläger och lägga ner ideellt arbete i föreningen, 

vilket många invandrarfamiljer där föräldrarna blivit utestängda från arbetslivet inte 

har råd med. Dessutom kan det västerländska synsättet på föreningsliv och ideellt 

arbete vara något som känns främmande för människor som inte själva kommer från 

västerländska samhällen. Detta kan göra att invandrarföräldrar drar sig från att 

engagera sig i föreningar.  

 

Även spänningar som finns mellan olika kulturella grupper i samhället smittar 

givetvis av sig på idrotten. Flera studier tar upp konflikter och bråk mellan olika 

kulturella grupper i idrottssammanhang som något som talar emot idrott som en 

lyckad integrationsarena. Dessa konflikter som uppstår är ett bevis på hur kulturella 

spänningar i samhället överförs på idrotten. Dock har samtliga studier som tar upp 

detta undersökt idrotten fotboll och jag anser att det är mycket möjligt att det är 

fotbollen i sig som bidrar mycket till dessa konflikter. Även konflikter mellan grupper 

som kommer från samma kulturella bakgrund utvecklas inom fotbollen beroende på 

den rivalitet som uppstår mellan olika lag. Fotboll är förvisso en stor och populär 

sport som ligger i topp när det gäller antal utövare i de flesta länder, men fotbollen är 

inte representativ för all idrott.  

 

Om man ser på resultaten från denna litteraturstudie så kan man se att flera studier 

rapporterar om att idrotten har hjälpt till att bygga gemenskap med andra från samma 

bakgrund som en själv, men inte så mycket med människor som ursprungligen 

kommer från det nya landet. Dock verkar det vara annorlunda i de fall som idrott har 

använts som sociala interventionsprogram där deltagarna uppger att de skapat många 

nya relationer med andra deltagare från olika bakgrunder som ingått i programmen. 

Anledningen till detta kan vara att själva syftet med dessa typer av program är att 

integrera människor, oftast ungdomar, från olika bakgrunder med varandra och med 

det nya samhället. Aktivt integrationsfrämjande arbete utförs därför inom dessa 

program och då fungerar idrotten bra som integrationsarena. Likadant fungerar idrott 

integrerande i samhällen som redan är integrerade inom andra sfärer, exempelvis 

demografiskt, som i fallet med klubbarna i Lecister i Bradburys (2010) studie. Detta 

tyder på att man medvetet måste jobba med förutsättningarna för att idrotten ska 
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kunna fungera integrerande, man kan inte räkna med att idrotten ska klara det jobbet 

på egen hand.  

7. Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 
Jag anser att denna studie kan lämna ett bidrag till forskningen kring relationen 

mellan idrott och integration då det inte finns särskilt många studier som belyser 

ämnet. Min förhoppning är att ha gett läsaren en bild av över både idrottens potential 

att utgöra en integrationsarena och de hinder som finns för att idrott ska kunna bidra 

till integration.  

 

Under arbetet med denna litteraturstudie har jag funnit vissa aspekter som jag anser 

att framtida forskning kring relationen mellan idrott och integration behöver fokusera 

på. Först och främst anser jag att fler studier behöver göras på andra idrotter än fotboll. 

Då de allra flesta studier som gjorts kring idrottens effekt på integration är utförda 

inom en fotbollskontext blir fotbollen nu representativ för hela idrotten, vilken ger en 

snedvriden bild. Fotboll är förvisso både lättillgängligt och populärt, men idrotten har 

ett mycket större utbud än så. Eftersom det verka ligga i fotbollens natur att det lätt 

uppstår rivalitet mellan olika lag och grupper så kanske inte just fotboll är den mest 

optimala idrotten för integrationsfrämjande arbete.  

 

En aspekt som jag inte har fokuserat på i min studie men som är av stor vikt att man 

fortsätter att undersöka är de stora könsskillnader som finns i deltagandet i 

idrottsaktiviteter hos flickor/kvinnor och pojkar/män med utländsk bakgrund. De 

flesta studier som finns kring idrott och integration är studier på pojkar eller män med 

utländsk bakgrund, till stor del beroende på att fler pojkar/män än flickor/kvinnor med 

invandrarbakgrund deltar i idrottsaktiviteter. Fler studier behövs kring flickors och 

kvinnors upplevelser kring den roll idrott kan spela för integration, samt studier kring 

vilka åtgärder som behövs för att underlätta för flickor och kvinnor med utländsk 

bakgrund att delta i idrott. Att majoriteten av de studier som finns att tillgå kring 

idrottens påverkan på integration har gjorts inom fotbollen kan bidra ytterligare till 

den ojämna könsfördelning som nu finns representerad i forskningen, eftersom fotboll 

fortfarande är en mansdominerad idrott. De av mina utvalda artiklar som behandlar 

det faktum att konflikter och motsättningar lätt uppstår mellan olika kulturella grupper 
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inom idrotten är samtliga utförda inom fotbollen och enbart på pojkar/män. De som är 

av meningen att deltagande i idrott inte fungerar integrationsfrämjande pga. de 

konflikter som uppstår bör ifrågasätta för vem det inte fungerar integrationsfrämjande. 

När jag läst de artiklar som har en mer skeptiskt inställning mot idrottens förmåga att 

skapa interkulturella relationer pga. att det inom idrotten lätt uppstår konflikter mellan 

olika kulturella grupper framstår det som att det inte fungerar integrationsfrämjande 

för invandrare i allmänhet. Det saknas en diskussion hos dessa skeptiker om det är 

möjligt att idrottens påverkan på integrationsprocessen kan vara olika beroende på om 

man är man eller kvinna.    

  

För att kunna göra ytterligare analyser på idrottens förutsättningar för att verka 

integrationsfrämjande anser jag vidare att vissa aspekter inom idrottsrörelsen i större 

utsträckning bör undersöka och definieras. Hur kan exempelvis föreningslivet och 

idrotten anpassas för att göra det mer tillgängligt för alla? Det räcker inte med att det 

står i idrottens värdegrund att idrotten ska vara öppen och gränslös, idrotten måste 

aktivt arbeta med att identifiera de faktorer som gör att vissa exkluderas från idrotten 

för att sedan se vilka åtgärder som bör vidtas för att lösa problemet. Jag anser också 

att det är viktigt att man inom idrottsrörelsen definierar vad man menar med begrepp 

som mångfald och integration. Är tanken att alla är välkomna till idrotten men målet 

att alla ska göras lika i slutändan? Eller är målet att alla ska lära av varandra och 

skapa nya förutsättningar? Det är stor skillnad på dessa tankesätt och det är väsentligt 

att reda ut vad som är idrottens mål för att kunna undersöka dess potential att bidra till 

integration.  
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