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Förord 
 
Jag vill först och främst tacka min handledare Sven-Erik Karlsson för allt hjälp med litteratur och 
råd som jag har fått av honom. Sedan vill jag också tacka alla respondenterna som ställde upp på 
undersökningen. Utan er hade det aldrig gått att utföra det här arbetet. Avslutningsvis vill jag 
också tacka min tjej för hennes hjälp och stöd under arbetet.  
 
 
 
 
 



Sammanfattning      
 
Trots att Sveriges befolkning består i dag av c:a 10%  invandrare. Är det fortfarande svårt för 
många av dem att komma in i det svenska samhället i dag. Problemet med diskriminering bland 
invandrare i Sverige gör att många av de riskerar att hamna utanför samhällets kretsar. Trots detta 
problem har ett fenomen visat att invandrare kan integreras till det svenska samhället. Det här 
fenomenet är fotboll en sport som har visat sig vara ett viktigt hjälpmedel för integration av unga 
invandrarkillar i Sverige, enligt en undersökning som gjordes av Jesper Fundberg åt 
riksidrottsförbundet (2003). Det är också den här undersökningen som har gett mig iden till det 
här arbetet. Nämligen att undersöka orsakerna som unga invandrarkillar från Karlstad har när de 
väljer att spela fotboll och hur detta sport inverkar till deras integration. Till den här 
undersökningen har jag har använt mig av följande frågeställningar: Vad är orsakerna till att 
invandrarungdomar väljer fotboll före andra sporter och fungerar fotboll som en 
integrationsfaktor för invandrarungdomar. Nyckelorden som har använts till den här 
undersökningen är: invandrare, integration och fotboll. Metoden som använts till det här arbetet 
är kvalitativa intervjuer, vilket innebär att jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer för 
att besvara frågeställningarna till det här arbetet. Teorierna som har använts för att besvara 
frågeställningarna i undersökningen är integration, ekonomisk kapital, social kapital och habitus. 
I resultat delen kommer intervjuerna att redovisas i sin helhet där materialet sedan ska användas 
för att analysera undersökningen. Analysen visade att orsakerna till att unga invandrarkillar väljer 
att spela fotboll är tillgängligheten, gemenskapen och intresset som fotbollen har att erbjuda 
jämfört med andra sporter. Analysen har också visat att fotbollen fungerar som en viktig 
integrationsfaktorfaktor för invandrarkillar i Karlstad i dag. Detta har visat sig framförallt i form 
av vänskap och bekantskap mellan de unga invandrare och svenskar som spelar. Slutsatsen har 
visat att invandrarungdomarna från Karlstad känner sig mer integrerade i den svenska samhäller 
tack vare fotbollen. 
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1. Inledning 
 
Inledningsvis ska jag beskriva grunden och syftet med det här arbetet. 
 
 
Det svenska samhället har förändrats drastiskt. Från att ha varit en homogen kulturellt samhälle 
har invandringen som har skett dem senaste decennier gjort att Sverige har blivit ett 
mångkulturellt samhälle. dvs. ett samhälle med nya nationaliteter, språk, kulturer, osv. Men trots 
att det svenska samhället har förändrats dem senaste decennierna är det fortfarande svårt för 
många invandrare att bli integrerade i det svenska samhället i dag. Diskrimineringen som många 
invandrare drabbas av inom olika områden som arbete och bostadsmarknaden (pga. av deras 
utländska bakgrund) har gjort att många av de får svårt att komma in i samhället. Tyvärr har det 
här problemet gjort att många invandrare hamnar i segregerade områden där skapelsen av olika 
grupper förstärks.1

 
Trots att det här fenomenet tas oftast upp av olika politiker och statliga myndigheter har det 
fortfarande inte hänt några stora förändringar för att förhindra diskrimineringen som sker bland 
invandrarna i Sverige i dag. För mig personligen som är invandrare och student är det ganska 
oroande att veta att det inte sker några stora förändringar för att hindra diskriminering. 
Framförallt inom arbetslivet där många invandrare inte får många chanser att komma in trots den 
höga kompetensen på utbildning som många av dem har. 
 
Men trots dem många diskrimineringshinder som många invandrare stöter på under deras väg till 
integration har ett annat fenomen visat att invandrare kan bli accepterade i det svenska samhället. 
Det här fenomenet är fotboll en sport som har visat sig vara ett viktigt hjälpmedel för integration 
av unga invandrarkillar i Sverige. 2

 
Det här är också syftet med det här arbetet nämligen att ta reda på orsakerna som unga 
invandrarkillar från Karlstad har när de väljer att spela fotboll och om fotbollen har någon 
inverkan för deras integration. Den här undersökningen är explorativt, detta för att ge en bättre 
bild av hela forskningsområdet.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att söka svar på frågor som: Vad är orsakerna som unga 
invandrarkillar från Karlstad har när de väljer att spela fotboll? och fungerar fotboll som en 
integrationsfaktor? 
 
För att få svar på detta ska jag använda mig av följande frågeställningar:  

                                                 
1 Poppola, M. (2004). Integration, en samtidspegling. Svenska kommunförbundet. Edita Nordstedts Tryckeri, 
Stockholm. 
2 Fundberg, J. (2003). Etnisk mångfald och integration. Visar idrotten vägen? Riksidrottsförbundet. Stockholm. 
 
 
 



• Vilka är orsakerna till att många unga invandrarkillar väljer fotbollen före andra sporter? 
 

• Har fotbollen någon påverkan till deras integration i det svenska samhället? 
 
1.3 Disposition 
 
I det första kapitlet, behandlas inledningen, syftet och frågeställningarna för att ge en inblick över 
varför jag valde detta ämnet. Nästa kapitel, kapitel 2 redovisar en tidigare rapport om idrott och 
integration bland invandrarungdomar som gjordes av etnologen Jesper Fundberg i samarbete med 
Riksidrottsförbundet (2003). Följande kapitel, kapitel 3, innehåller redovisningen av de teoretiska 
utgångspunkterna som jag använt för att besvara frågeställningarna till den här undersökningen. 
Fotbollens uppkomst och historia plus de olika orsakerna som har gjort att fotbollen har blivit så 
populärt världen över behandlas i kapitel 4. Det femte kapitlet redogör den kvalitativa metoden 
som jag använt under arbetets gång. Presentationen av de tre respondenterna som medverkade i 
undersökningen och resultatet av deras intervjuer behandlas i kapitel 6 och 7. Analysen av 
intervjuerna och slutsatsen av arbetets frågeställningar redovisas i det här kapitlet, kapitel 8. 
Slutligen kommer det nionde och sista kapitlet att innehålla diskussionen och dem egna 
reflektioner över arbetet. 
 
1.4 Avgränsning 
Undersökningen är avgränsad till tre invandrarkillar från olika världsdelar. Åldern på 
respondenterna ligger mellan 25-28 år. Nationalitets skillnader är för att urskilja likheter och 
olikheter mellan de olika respondenternas svar. Valet av ålderskategorin har gjorts för att jag  tror 
att invandrare mellan 25-28 år har mer erfarenhet och bättre uppfattning om integrationsfrågor än 
invandrarungdomar under 20 år. 
 
1.5 Invandrare 
Invandrare kallas de individerna som flyttar från sina hemländer till ett annat land för att stanna 
tillfälligt eller permanent pga. av politiska skäl eller förföljelse.3

 
Den här undersökningen avser den gruppen av invandrare som har flyttat till Sverige av politiska 
skäl eller förföljelse. Orsaken till det här är att jag anser att den här gruppen av invandrare har 
svårare att bli integrerade i det svenska samhället i dag. 
 

                                                 
3 Giddens, A. 2003. Sociologi. Studentlitteratur, Lund 



 

2. Tidigare forskning   
 
Det här kapitlet kommer att behandla en tidigare forskning som gjordes av etnologen Jesper 
Fundbergs i uppdrag av Riksidrottsförbundet om invandrarungdomars idrotts och motionsvanor 
året 2003. 
 
 
Enligt en enkätundersökning som gjordes av Riksidrottsförbundet och Statistiska centralbyrån om 
invandrarungdomars ”Idrotts och motionsvanor” 2003, visade en del av deras resultat att 
invandrarungdomar idrottar nästan lika mycket som svenska ungdomar gör. Undersökningen som 
bestod av sammanlagt 3000 stycken flickor och pojkar av invandrarbakgrund mellan 13-20 år, 
visade bland annat att killarnas deltagande var mycket högre än flickornas. Undersökningen 
visade också att invandrarpojkar spelade mer fotboll än killar i allmänhet, medan basket var den 
sport som var mest representativ bland invandrarflickorna. Slutligen visade undersökningen att 
idrotten fungerar som en viktig integrationsfaktor för invandrarungdomar mellan 13-20 år. Tyvärr 
visade rapporten inga svar på orsakerna som gjorde att invandrarungdomarna kände sig mer 
integrerade i samhället genom idrotten.4     
 
För att kunna få svar på frågorna anlitade man etnologen Jesper Fundberg som i uppdrag av 
Riksidrottsförbundet (2003) gjorde en ny undersökning för att få fram de olika orsakerna bakom 
invandrarungdomarnas val av fotboll respektive basket. Den här gången skulle undersökningen 
bestå av djupintervjuer som skulle ge svar på alla frågorna om idrottens betydelse för 
invandrarungdomars integration. Slutresultaten visade den här gången att flickornas val av basket 
berodde framförallt på att flickorna såg basketen som en livsstil som var starkt förknippad till 
Hip-hop kulturen och den svarta delen av USA, men där också drömmen om att bli proffs i USA 
var något som också lockade många av flickorna att börja spela basket. För pojkarnas del visade 
sig istället att uppmuntran från sina pappor gjorde att många av dem började spela fotboll, men 
den största orsaken till att många pojkar valde fotbollen visade sig framförallt vara att många av 
killarna såg fotbollen som ett sätt att ta sig upp i samhället och bli något.5

 

                                                 
4 Fundberg. 2003 
5 Ibid 



3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I det här kapitlet kommer att behandlas dem olika teoretiska utgångspunkter som har använts för 
att besvara frågeställningarna till den här undersökningen. De teoretiska begrepp som kommer 
att användas är bl.a. integration, ekonomisk kapital, socialt kapital och habitus, där den första 
teorin ska förklara betydelsen av integration och konsekvenserna den har för invandrare i 
Sverige i dag. Medan dem andra teorierna ska i stället förklara orsakerna som gör att många 
invandrarkillar väljer fotboll före andra sporter. 
 
 
3.1 Integration 
Ordet integration har sitt ursprung i tre ord från det latinska språket där integer betyder hel eller 
oförminskad, verbet integrare som betyder fullbordning och ordet integratio som betyder 
förnyelse6. Enligt Wikipedia däremot betyder det här begreppet en process som förenar skilda 
enheter med varandra.7 Utgångspunkten för integration hade sitt fäste i USA under 30-talets, där 
depressionen som rådde på den tiden skapade stora spänningar mellan olika befolkningsgrupper. 
För att motverka det problemet föreställde sig myndigheterna att genom att sammanfoga olika 
livsstilar, levnadsvillkor, uppfattningar, etc. så skulle man också skapa en helhet mellan dem 
olika grupperna trots deras annorlunda bakgrund.8

 
I Sverige däremot är integration ett omdiskuterat begrepp särskilt pga. den politiska laddningen 
som den innehåller och dem olika tolkningarna som den får. Trots att det här begreppet ersatte 
assimilationsbegreppet som ansågs vara negativt laddat, har den ändå fått en hel del kritik från 
olika håll. Begreppet har bland annat fått kritik pga. antagandena om att samhällets 
majoritetsbefolkning bestämmer villkoren och utvecklingen som invandrare ska anpassa sig till. 
Sociologen Margareta Popoola hävdar att integration handlar fortfarande om assimilation, det är 
bara benämningen i sig som är nytt enligt henne. Ett annat begrepp som är också är förknippat till 
integration är inkludering som enligt Poppola omfattar en process som gör att invandrare kan 
känna sig delaktiga i samhället inom olika fält som arbete, utbildning, etc. 9

 
Begreppet integration associerar Poppola till olika värden som sammanfogning, jämlikhet, 
rättvisa, utjämning, blandning och interaktion, etc. där integration ses som en föreställning om 
samhällets förmåga att bemästra politiska och ekonomiska kriser. Enligt en annan sociolog vid 
namn Lena Södergren innebär ett full lyckat resultat av integration när alla individer får rätten att 
uppleva samma delaktighet och medansvar i samhället både privat och i arbetslivet med varandra. 
10

 
Sociologen Jose Diaz å andra sidan menar att integration är ett sätt för invandrare att uppnå 
samma jämlikheter som de inhemska individerna när det gäller arbete, bostad och politiskt 
deltagande. Han nämner också sju olika dimensioner av begreppet integration som 
                                                 
6 Poppola. 2004 
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Integration
8 Poppola..2004 
9 Ibid 
10 Ibid 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Integration


kommunikativ, ekonomisk, social, boende, familje, politiskt och personlig integration där dem 
fyra första dimensionerna (kommunikativt, ekonomiskt, socialt och boendet) ingår i det som Diaz 
kallar för den primära fasen och som innebär att samhället är grunden för invandrarnas fortsatta 
integrering. Diaz hävdar att om invandrare lär sig det svenska språket, så blir det också lättare för 
de att kunna delta i samhället genom informationen och kunskaperna som de kan få från 
massmedia. Medan den andra fasen den sociala integrationen innebär istället att utvecklingen av 
kontakter mellan invandrare och svenskar (som vänskap, bekantskap, förtroende relationer) är 
viktiga för att invandrarna ska kunna integreras i samhällets kretsar.11

 
Poppola hävdar i stället att sedan myndigheterna upptäckte att det svenska språket spelade en 
viktig roll för arbetskraftinvandrarnas integration i Sverige under 60-talet, bestämdes då att 
kostnadsfri svenskundervisning skulle vara lösningen på kommunikationssvårigheterna mellan de 
olika grupperna. Enligt universitetslektorn och docenten Hans Ingvar Roth är det svenska språket 
en viktig förutsättning för att invandrare ska kunna delta i de olika aktiviteter som finns i det 
svenska samhället. 12

 
3.3 Kapital  
Ekonomisk kapital: Är enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu ekonomiska tillgångar till 
pengar och kapital som varje individ har i samhället. Bourdieu hävdar att för vissa individer är 
det de ekonomiska resurserna som avgör hur vi kommer att behandlas av andra individer i 
samhällets kretsar.13 Ett sådant exempel kan vara en person med fattig bakgrund. Hon kommer 
förmodligen inte att ha samma chans till en bra utbildning jämfört med en individ med bra 
ekonomisk bakgrund, något som förmodligen också kommer att påverka hennes chans till ett bra 
jobb i framtiden. Även inom idrott är chansen större för en person med bra ekonomisk bakgrund 
att bli proffs i sporter som golf eller tennis som kräver högt ekonomisk kapital för att spela än för 
en individ med sämre ekonomiska förutsättningar. 
 
Socialt kapital: Är resurser som individer får genom sociala kontakter eller relationer. Det kan till 
exempel vara tillgångar i form av vänskap, bekantskap, släktrelationer, arbetskamrater och andra 
tänkbara relationer. Kontakterna utgör en tillgång som alla gruppens medlemmar kan dra fördel 
av. Yrkeskarriärer eller andra sociala framgångar som exempelvis fotboll kräver för den enskilde 
individen stöd från släkter, vänner, arbetskamrater eller liknande för att kunna lyckas. 14

 
3.4 Habitus 
Det här begreppet är främst förknippad till den franske sociologen Pierre Bourdieu som menar att 
människor formas efter deras tidigare erfarenheter och omgivningsförhållanden där olikheterna 
mellan individerna är relaterade till de olika uppväxtvillkor som man har haft under sin uppväxt. 
Bourdieu hävdar att vår barndom spelar en viktig roll för hur vi formas som människor, då det är 
lättare att ta intryck från omgivningen under den här perioden. Sociala erfarenheter, kollektiva 
minnen, sätt att röra sig och tänka, etc. är faktorer  som tillsammans bildar dessa dispositioner. 

                                                 
11 Ibid. 
12 Roth, Hans Ingvar. (1998). Den mångkulturella parken: Om värdegemenskap i skola och samhälle. Stockholm: 
Statens Skolverk, 124 s. 
13 Andersen, H. & Kaspersen, L. B. (2003). Klassisk och modern samhällsteori. Studentlitteratur, Lund. 
14 Ibid 



Det är också under den här tiden som individer skapar en habitus som sedan leder till hur deras 
olika livsstilar i kommer att ses i framtiden.15

 
Bourdieu hävdar också att det är genom vår habitus som vi möjliggör våra dispositioner i 
samhället genom att den hjälper oss att bli mer orienterade och göra omvärlden begriplig för hur 
vi ska handla och tänka när man möter nya situationer. Med andra ord kan man säga att habitus 
kan betraktas som ett förkroppsligat kapital för individen. Ett sådant exempel är när vi pratar 
politik, musik, religion, etc. med en annan individ, då föredrar vi oftast att prata med någon som 
har samma inställning som oss när det gäller sådana frågor i stället för någon som vi tror kan ha 
en negativ inställning till sådana ämnen.16

 
Den här teorin hänger också samman med kapitalbegreppet som jag presenterade ovan. Pierre 
Bourdieu menar att habitus är en av kapitaltes skepnader, fast det behöver inte betyda att habitus 
alltid är kapital. Bourdieu hävdar att varje individ besitter habitus men att vissa individers habitus 
värderas högre än andras. Exempelvis inom gruppen av rika människor där deras levnadssätt ses 
av många som mer värdefullare än andra sociala grupper.17

 
I den här undersökningen som berör fotboll och integration utgör habitus beteende mönstret hos 
tre invandrarungdomar som spelar fotboll och som bor i Karlstad.

                                                 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 



4. Fotbollens historia 
 
Det här kapitlet kommer att behandla fotbollens uppkomst och de olika orsakerna som har gjort 
att fotbollen har blivit någonting stort och populärt hos många människor världen över. 
 
 
Ingen vet riktigt exakt var fotbollen kommer ifrån från allra första början, men det som man vet 
med största sannolikhet är att det var först genom Public Schools i England som fotbollen fick 
sina regler. En av de personerna som drev fram de här idéerna var de kallade muskelkristna som 
insåg att fotbollen kunde sammanföra olika individer, något som skolorna ville ta tillvara för 
elevernas bästa. En av dem viktigaste värderingarna som skolorna ville att eleverna skulle lära sig 
med tävlandet inom fotbollen var att de skulle lära sig att hantera vinster och förluster 
tillsammans. Framförallt förluster något som inte var lika lätt att hantera för många av eleverna 
(särskilt när man trodde att viljan skulle gå förlorad ) men som ändå ansågs vara nödvändigt för 
att eleverna skulle få nyttiga erfarenheter i livet. Skolorna hävdade att genom att främja det 
kollektiva i gruppen så skulle man också finna viljan tillbaka för att kunna segra nästa gång det 
blev match.18

 
Det var först under 1800-talet som fotbollen började spridas vidare till resten av samhället. I 
början var fotbollen något som endast praktiserades av eleverna som gick i Public Schools men 
efter ett samarbete mellan kyrkan och industrierna bestämde man att fotbollen skulle även 
fungera som en bra träning för att höja arbetarnas moral i landet. Det var också arbetarklassen 
som gjorde sporten populär och som senare började spridda fotbollen till resten av världen.19

 
I Sydamerika har fotbollen haft en viktig betydelse för många personer. Särskilt för många fattiga 
individer som genom fotbollen ser deras enda möjlighet att lämna misären och drömma om något 
bättre. Speciellt i Brasilien där fotbollen är populär bland folket och där många fattiga barn ser 
fotbollen som deras enda väg att ta sig upp i samhället. För många fattiga brasilianare är också 
fotbollen ett sätt att glömma bort deras dagliga problem och bekymmer som ofta drabbar deras 
liv. Bourdieu hävdar att eftersom den fattiga befolkningen har mindre alternativ än den rika 
klassen när det gäller att fylla deras behov att göra karriär, blir det oftast de som visar störst 
engagemang inom fotboll.20

 
Fotbollsskribenten Magnus Engstrand säger att det som har gjort fotbollen så populär och stor 
världen över är framförallt tillgängligheten som denna sport har jämfört med andra sporter, där 
många gånger räcker det bara med att fixa en boll och några personer för att kunna spela fotboll. 
Sedan är också de lätta reglerna som man måste följa och möjligheten att spela var som helst i 
världen som också har påverkat till att fotbollen har blivit populär överallt.21

 
En annan viktig orsak som har gjort fotbollen populär är att fotbollen är en sport som tillåter 
människor att bryta ner samhällets olika sociala kontroll som religion, etnicitet och sociala hinder 

                                                 
18 Engstrand, M. (2003). Fotboll och religion. Proprius förlag. 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Ibid 



vilket gör att människor kan känna en samhörighet med varandra oavsett ras, religion, social 
klass, etc. Den uruguayanske författaren Eduardo Galeano hävdar att fotbollens kärlek och 
gemenskap kan liknas vid en kollektiv kärleksakt som för folket tillsammans. 22

 
Fotboll är i dag den mest älskade sporten i hela världen samtidigt som fotbolls-VM räknas som 
den största sportfesten som finns där flera miljarder tv-tittare över hela världen följer alla 
matcherna som spelas.23

                                                 
22 Ibid. 
23 Garthon, M, Nyberg, A, Persson, Å. (2002). Fotbolls-VM genom tiderna. Bokförlaget Semic. 



5. Metod  
 
Det här kapitlet kommer att behandla metod delens genomförande, urval, validitet och 
reliabilitet. 
 
Till den här undersökningen som handlar om integration genom fotbollen har jag använt mig av 
en kvalitativ undersökning. Genom att använda mig av den här typen av metod anser jag att man 
får en bättre förståelse för hur individer upplever saker och ting jämfört med enkätundersökningar 
där man inte kan komma in på djupet som man gör med hjälp av intervjuer. Kvale säger att 
genom att samtala med varandra lär vi känna andra individers känslor och förhoppningar.24 En 
fördel med den här metoden är att man kan ställa, ändra eller förklara frågorna till respondenterna 
något som också ger ett bättre resultat till undersökningen. Sedan är det också viktigt att påpeka 
att eftersom jag hade få respondenter till den här studien (tre st.) kändes det också ganska givet 
att använda sig av den här typen av metod. Intervjuguiden som jag har använt mig av är 
halvstrukturerad vilket innebär att frågorna jag ställde inte följde något speciellt nyckelord. 
Genom att använda mig av den här modellen har jag också fått en större frihet som intervjuare att 
ställa frågor som kunde ge mig mer information om fenomenet som jag undersökte25. 
 
5.1 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes under ca: 2 veckor (från den första tills den sista intervjun blev klar). 
Sammanlagt har det tagit mellan 35-45 minuter att genomföra varje intervju. Samtliga intervjuer 
genomfördes med hjälp av en bandspelare. Den första respondenten (en bekant till mig som 
spelar fotboll) kontaktades på en av universitetens cafeteria där jag kom fram till honom och 
förklarade syftet med arbetet. Det var också genom honom som jag fick kontakt med den tredje 
respondenten till undersökningen. Trost kallar den här metoden för snöbollsmetoden som innebär 
att när man har utfört klar en intervju så frågar man den intervjuade personen om denne känner 
någon individ som i sin tur kan intervjuas.26 Den andra respondenten kontaktades på ett gym där 
jag kom fram till honom och frågade om han var intresserad att ställa upp på undersökningen. 
Alla tre intervjuerna genomfördes hemma hos mig i ett avskilt rum så att respondenterna skulle 
känna sig väl till mods. Samtliga respondenter fick information om undersökningens syfte och de 
etiska reglerna som gällde för mig som intervjuare. Jag förklarade bland annat att anonymitet 
garanterades, att ingen annan mer än jag skulle ha tillgång till intervjuerna, etc. trots att de 
garanterades anonymitet påpekade respondenterna att anonymiteten inte spelade någon roll för 
deras del. Jag har ändå valt att använda andra namn än deras riktiga namn för studien och deras 
säkerhet. Kvale säger att det är viktigt att respondenterna får information om studiens syfte och 
de konfidentiella reglerna som gäller för dem som intervjupersoner.27 Efter att intervjuerna blev 
klara transkriberades resultaten i sin helhet där jag senare började dela upp de olika svaren från 
respondenterna efter dem olika teman som skulle behandlas. Genom att göra på det här sättet 
anser jag att det blir lättare att hitta några likheter eller skillnader mellan respondenternas svar.  

                                                 
24 Kvale, S. ( 1997). Den kvalitativa intervjun. Studentlitteratur, Lund 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid 



 
5.2 Urval 
Urvalskriteriet var att alla respondenterna skulle vara runt 22-28 år, invandrarkillar, fotbollspelare 
och från Karlstadsområdet. Orsakerna till det här är att jag anser att män mellan 22-28 år har en 
bättre uppfattning när det gäller integrationsfrågor än vad invandrarungdomar under 22 år gör. 
Sedan är också fotbollen den populäraste sporten bland invandrarpojkar i Sverige i dag, vilket 
också påverkade mitt urval av män till min undersökning som handlade om fotboll och 
integration. Slutningen valde jag respondenter från Karlstadsområdet, dels för att jag själv bor i 
Karlstad och dels för att underlätta undersökningen tidsmässigt. 
 
5.3 Validitet och Reliabilitet 
Med validitet menas det som jag avser att mäta28. I den här undersökningen har jag försökt att 
ställa de rätta frågorna till respondenterna för att kunna få svar på mina frågor, sedan har jag 
också försökt att vara så objektiv som möjligt för att öka validiteten i arbetet. Reliabilitet, med 
det menas att mätningarna ska vara korrekt gjorda29. Eftersom det är en intervjuundersökning 
anser jag att det är mindre risk att mäta fel jämfört med en kvantitativ undersökning där 
mätningen är grunden för arbetet. I min undersökning har alla intervjuerna ägt rum på samma 
plats där alla respondenterna kände sig trygga något som borde öka reliabiliteten. Sedan anser 
jag, att genom att presentera intervjuerna i resultat delen borde också validiteten och reliabilitet 
blir högre eftersom läsaren själv kan ta del och vara kritisk mot arbetet på både gott och ont. 
 

                                                 
28 Ibid 
29 Ibid 



6. Presentation av intervjupersonerna 
 
De tre invandrarkillarna som ställde upp på undersökningen var följande personer. Carlos, 28 år 
gammal, och Ali och Issan, båda 25 år gamla. Samtliga bor och spelar fotboll i Karlstad. 
 
 
Carlos 
Carlos som är 28 år gammal och som är född i Chile, flyttade till Sverige med sin familj i slutet 
av 80-talets för att senare hamna i staden x. Sedan några år tillbaka flyttade han till Karlstad där 
han bor kvar än i dag. Carlos kom i kontakt med fotbollen första gången i sitt hemland Chile när 
han spelade fotboll med sina kusiner i hans gamla kvarter när han var en liten pojke. I hans 
hemland är det ganska vanligt att folk spelar fotboll överallt vuxna som barn. I Sverige kom han i 
kontakt med fotbollen första gången genom några klasskamrater till honom som spelade fotboll 
på den tiden när han kom till Sverige. Det var också genom sina svenska kamrater som han fick 
intresset för att spela klubbfotboll. Detta skedde under dem första åren som han bodde i Sverige. 
Han spelade även ishockey ett tag men slutade efter några år eftersom han inte trivdes lika bra 
som han gjorde inom fotbollen. Den sociala kontakten som han fann i fotbollen hittade han inte i 
ishockeyn vilket också påverkade hans beslut att sluta spela ishockey. Han har träffat och har lärt 
känna massor med kompisar och bekanta genom fotbollen under åren som han har spelat. Det här 
har gjort att han känner sig accepterad och integrerad i det svenska samhället i dag. 
 
Ali 
Ali som är 25-år gammal och som kommer ursprungligen från Kurdistan flyttade till Sverige med 
sin familj i början av 80-talets, där han som fyra årig hamnade i en liten stad i Värmland. Några 
år senare flyttade hela familjen till Karlstad där dem bor kvar än i dag. Hans första kontakt med 
fotbollen skedde när han flyttade till Karlstad. Detta skedde genom en kompis som han träffade 
på den tiden när han flyttade till Karlstad. Eftersom majoriteten av dem som bodde i hans kvarter 
var invandrare och spelade fotboll, så var det inte heller svårt för honom att komma i kontakt med 
fotbollen. Han spelade fotboll i lag x några år där han kom i kontakt med nya svenska kompisar 
och bekanta som hjälpte honom att bli integrerad i samhället. Han upplevde också en del 
smygrasism i laget. Han förklarar det hela med ett många svenskar har fördomar om invandrare 
utan att veta hur de egentligen är som personer, men när dem sedan lär känna en invandrare blir 
det lättare för de att acceptera de i det svenska samhället. I dag spelar han i ett lag som nästan 
bara består av invandrare och där han och de andra spelarna i laget också har upplevt en del 
rasism genom åren. Särskilt i de små städerna runt omkring Karlstad där de ofta får höra 
rasistiska glåpord från motståndarlagets publik. Fotbollen har också hjälpt honom att hålla sig 
borta från negativa saker som stöld och bråk, något som drabbade en del av hans kompisar och 
storebror när han var yngre. Trots att han har testat olika sporter som boxning, cykel och 
innebandy har fotbollen ändå varit den intressantaste sporten som han har utövat. 
 
Issan 
Issan, 25-årig kille från Somalia som kom till Sverige med sin familj i början av 90-talets där 
dem senare hamnade i Värmland. I dag bor han och jobbar i Karlstad. Hans första kontakt med 
fotbollen skedde i Somalia när han var en liten pojke. Eftersom hans familj precis som många 
andra invånare i Somalia var fattiga under hans barndomstid, var fotbollen den enda sporten som 



han kunde komma i kontakt med. Hans allra första kontakt med fotbollen skedde utanför ett 
fotbollsplan där han precis som många andra barn som bodde där, stod utanför planen och slogs 
om att sparka bollarna som hamnade utanför planen. I Sverige spelade han i ett lag i staden x där 
han och två andra invandrare blev diskriminerade pga. deras hudfärg. Issan anser att hans arbete 
har hjälpt honom att bli integrerad i samhället, något som också har gjort att han har träffat nya 
intressanta personer, skaffat nya kunskaper, etc. Fotbollen däremot anser han inte fungera som en 
integrationsfaktor. Trots att han inte anser att fotbollen har fungerat som integrationsfaktor i hans 
fall, saknar Issan ändå känslan att ta på sig en matchdräkt. Han tycker också att fotbollen kan få 
honom att slappna av och glömma bort bekymmer, vilket han också anser som det speciella med 
fotbollen. Trots att han inte anser att fotbollen har fungerat som en integrationsfaktor i hans fall, 
tycker han ändå att fotbollen fungerar som ett bra sätt integrera olika kulturer tillsammans. 
 
 
 



7. Resultat 
 
I den här delen kommer respondenternas intervjuer att visas i sin helhet där materialet sedan ska 
användas till analysen.  
 
 
7.1 Carlos  
Hur kom det sig att du började spela fotboll? 
IP: Jag började spela när jag var liten i mitt kvarter i Chile, tillsammans med mina kusiner när jag 
var runt sex år gammal. Vi spelade på gatan, i Chile är det ganska vanligt att man spelar fotboll 
på gatan och att man gör sina egna mål med stenar eller liknande. Sedan flyttade vi till ett annat 
kvarter och där var det samma visa som i mitt gamla kvarter, vi spelade på gatan med de andra 
barnen. På den tiden gillade jag inte fotbollen alls eftersom alla de andra barnen var bättre än mig 
så jag spelade bara ungefär 15 minuter fotboll varje gång och sedan tröttnade jag och började 
kasta stenar eller något liknande i stället. Men annars var det vanligt att alla barnen spelade boll 
och hade kul. När jag sedan fyllde nio år flyttade min familj och jag till Sverige och då var det 
inte så vanligt att man såg folk spela fotboll som i Chile, jag såg inte det så ofta i alla fall. Efter 
ett tag hamnade jag i en svensk klass och började årskurs tre på grundskolan, detta var året 1989 
någon gång.  
 
Hade dina föräldrar haft någon påverkan till att du började spela fotboll? 
IP: Nej, Alltså i Chile håller nästan alla på med fotboll unga som gamla, fotbollen var den enda 
sporten som jag kom i kontakt med. Basket eller andra sporter kom jag aldrig i kontakt med 
överhuvudtaget. Sedan försökte jag också att komma in i ett fotbollslag men jag var så dålig så 
det blev inget till slut, annars var min farfar ganska engagerad i fotbollen, han var ingen mästare 
precis (skratt) men han var ganska passionerad, han var ganska involverad i allt som hade att göra 
med sitt lag. Min far däremot var som alla andra, han spelade lite fotboll då och då, samma sak 
med min farbror han spelade också fotboll då och då när han kunde. 
 
Är fotbollen en populärt sport i ditt hemland? 
IP: Ja, Alltså det första jag märkte när jag kom till Sverige var att väldigt få spelade fotboll och 
att det fanns så många fina gräs och grusplaner som ingen använde, jämfört med där jag kommer 
ifrån där de flesta planen bestod endast av grus, i alla fall på den tiden. Så för mig var det liksom 
en chock att ingen spelade på de fina planerna som fanns. Men sedan när jag väl började i skolan 
spelade jag och dem andra klasskamraterna fotboll nästan varje rast samtidigt som att jag kände 
att jag var mycket duktigare än dem andra barnen i klassen i motsats till Chile där jag var den 
sämsta bland dem andra barnen. Då kände jag att sedan vi flyttade till Sverige var jag den bäste i 
klassen på fotboll och vågade till och med göra finesser med bollen något som jag inte vågade 
göra tidigare, så genom att spela med de andra barnen i klassen började jag också att komma i 
kontakt med fotbollen här i Sverige. Eftersom de flesta barnfamiljerna har sina barn i antingen 
fotboll eller hockey, så sa jag till mina föräldrar att jag också ville spela i ett fotbollslag. Men 
eftersom jag inte pratade så bra svenska på den tiden hamnande i jag i en lägre klass, så i stället 
för att gå i fyran hamnande jag i trean i stället pga. de dåliga språkkunskaper som jag hade i 
början. 
 



 
 
 
Hur började du spela klubbfotboll? 
IP: Jag började spela fotboll genom de andra pojkarna i klassen, och det första som jag märkte 
när jag började var att det fanns en tränare som inte gillade mig alls i början, trots att jag gjorde 
bra ifrån mig genom att göra en massa mål och dribblingar i en liten plan som vi spelade i. Så 
efter träningen kom han fram till mig och frågade när jag var född, han blev helt galen när jag 
svarade att jag var född år 79, då svarade han med att jag inte fick komma tillbaka och spela 
något mer. För mig var det en stor chock att höra eftersom jag var inte så gammal på den tiden 
plus att jag knappt pratade svenska. Så då åkte jag hem till mina föräldrar och började gråta. 
Dagen efter följde min pappa med för att reda ut det hela med åldern och detta och då fick jag 
börja i ett äldre lag i stället men fortfarande i samma lag. Till slut gick det bra och jag hade kul 
och min svenska var fortfarande dåligt, så jag använde mig av mina händer när jag ville 
kommunicera ibland. Men i fotbollen behövs inga stora språkkunskaper för att kommunicera om 
man ska göra en tunnel eller liknande (skratt). Nu har det gått några år och jag har avancerat 
sedan dess så nu spelar jag i A-laget i stället, i samma lag som då.  
 
Har du lärt dig prata bättre Svenska tack vare fotbollen? 
IP: Alltså när man umgås med folk i samma ålder och med samma intressen, i det här fallet 
fotbollen, är det lättare att skapa kontakter med de andra i laget. Det finns ingen som man tycker 
illa om som jag vet i alla fall, så jag tycker att det finns en bra gemenskap i laget. 
 
Har du känt dig mer integrerad genom fotbollen? 
IP: Ja, särskilt när jag var den enda utlänningen på den tiden och blev behandlad likadant som 
alla de andra killarna i laget. Personligen har jag alltid känt mig som en i laget det enda hindret 
var mina språkkunskaper i början, men annars har jag inte haft några stora problem. Så, ja, jag 
känner mig accepterad helt och hållet i laget. 
 
Har du träffat många Svenska vänner och bekanta genom fotbollen? 
IP: Alltså, alla gick inte i samma skola man gick på olika skolor beroende på distrikten man 
hörde till, så ibland träffade jag killar som jag aldrig såg annars än på fotbollsträningarna och 
matcherna eller på stan ibland där vi hälsade på varandra och pratade. Så för min del personligen 
har jag träffat många kompisar och bekanta tack vare fotbollen. Sedan är det också många som 
har olika jobb med olika skift och ibland är det väldigt sällan som man ser dem, men tack vare att 
vi delar samma fotbollsintressen kan vi träffa varandra ändå, plus att varje år kommer nya spelare 
utifrån och från juniorsidan och eftersom vi har ett bra gäng i laget är det lättare att bli kompisar 
med de nya killarna. Så ibland kan det hända att vi går ut och festar tillsammans också.  
 
Så fotbollen har haft en stor betydelse för dig? 
IP: Som jag sa tidigare fanns det många i min klass som spelade fotboll och hockey och även jag 
spelade ishockey ett tag, men varken intresset eller kontakten var så stort som i fotbollen. Detta 
berodde på att jag inte tillhörde de bästa i laget vilket gjorde att jag inte trivdes riktigt bra, plus att 
jag aldrig utvecklades som spelare trots att jag gjorde några mål då och då, men kontakten med 
de andra i laget var inte lika bra som det var i fotbollen. Alltså jag hade bra kontakter med några 
killar i hockeyn också, med detta berodde framförallt på vi kände varandra från fotbollen där vi 
spelade ihop. Men med resten av killarna hade jag ingen kontakt alls. Sedan är hockey ett sport 



där man knappt har ögonkontakt pga. allt utrustningen som man har vilket gör att det skiljer sig 
stort från fotbollen på det sättet, eftersom i fotbollen kan du se dina mot och medspelarna hela 
tiden. Så till slut efter fyra år slutade jag med ishockeyn för gott. Fast fotbollen har jag aldrig 
lämnat åt sidan jag kombinerade bägge sporterna då, innan jag lämnade hockeyn för gott och 
satsade på fotbollen helt och hållet. 
 
Har ditt val av att spela fotboll någonting att göra med dina föräldrars ekonomi? 
IP: Dem sa aldrig någonting när jag ville att de skulle köpa någon ny hjälm eller liknade som jag 
behövde ha till hockeyn. Även om jag märkte ibland att det var det svårt för min far att ha råd 
med vissa saker som jag behövde till hockeyn då. Jag minns t.ex.  när jag ville ha nya knäskydd 
och frågade min far om han kunde köpa nya åt mig, då svarade han att det skulle ta ungefär en 
månad att köpa nya skydd tills han fick nästa lön. Men de sa aldrig någonting eller visade något 
missnöje utan de stödde mig hela tiden.  Det enda kvar av hockeyn som jag har i dag är mitt lilla 
intresse för tre kronor eller färjestad när det går på teven, annars har jag inget intresse alls för 
hockeyn. Men när det gäller fotbollen däremot så både tittar jag och spelar ganska mycket. 
 
Tror du att fotbollen har hjälpt dig till att bli mer integrerad i det svenska samhället?   
IP: För min del har det hjälpt mig en hel del, särskilt när jag bodde i en liten stad som x där det 
inte fanns så många invandrare och där man i början inte kände så mycket folk. Ok, du har skolan 
där man träffar en del personer men utöver det så kände jag inte så många. Men tack vare 
fotbollen fick jag träffa nya människor, framförallt äldre personer från andra skolor, och det var 
också dem som presenterade sina kompisar för mig i sin tur, vilket gjorde att vi träffades utanför 
fotbollen där vi umgicks en hel del och det gjorde att kände mig som en av dem. Så på det sättet 
har fotbollen hjälpt mig ganska mycket för integrationen här i Sverige. 
 
7.2 Ali  
 
Hur kom du i kontakt med fotbollen? 
IP: Det var när jag flyttade hit till Karlstad från staden x. Då var jag redan intresserad av fotboll 
där borta i staden x, när jag var runt sju år gammal. Sedan när jag kom hit kom jag i kontakt med 
en kille som spelade fotboll här på stadsdelen x och gick på en träning. Och sedan dess har jag 
alltid varit intresserad av fotboll. 
 
Hade dina föräldrar någon påverkan till att du började spela fotboll? 
IP: Nej, det var genom min kompis som jag träffade då. Det var genom honom som jag fick 
intresset för fotbollen och sedan dess har jag som sagt alltid varit intresserad. 
 
Spelade du fotboll när du bodde i Kurdistan? 
IP: Nej, det gjorde jag inte eftersom jag var ganska ung då. Jag var inte mer än två år när jag kom 
till Sverige, så det var först när jag kom till Sverige som jag blev intresserad av fotbollen. Jag 
spelade mycket och umgicks mest med invandrare när jag flyttade hit till Karlstad. Det var 
väldigt populärt bland invandrare att spela fotboll och på det sättet fick jag kontakt med fotbollen. 
 
Har du träffat många svenskar genom fotbollen? 
IP: Det beror på var man spelar. Här i stadsdelen x är det nästan bara invandrare som spelar 
fotboll. 



 
Men finns det några svenskar som spelar då? 
IP: Det finns svenskar särskilt när universitet flyttade hit, sedan dess det har börjat bli lite blandat 
i laget. Jag har också spelat i fotbollslaget x och där är det nästan bara svenskar i laget och där är 
det mer som en organisation. Alltså, ärligt talat där kan man se att det är mer organiserat än vad 
lag x är. Exempelvis när man ska ta in västarna eller liknande saker efter träningen. Sådana saker 
vet dem redan att de ska göra, det funkar bra liksom. Medan i ett invandrarlag måste man kanske 
säga till fyra eller fem gånger innan dem fattar att de ska göra samma sak. 
 
Hur länge spelade du i fotbollslaget X? 
IP: I ungefär två år, tror jag.  
 
Hur funkade det att spela i ett svenskt lag då? 
IP: Jo, det funkade bra trots att dem skämtade mycket om invandrare och så, lite smygrasism och 
sådant kan man säga. Det är bara så du vet, hur man än vrider och vänder på det så går det inte att 
komma undan vilket lag du än spelar i. Jag menar, finns det många svenskar i ett lag så finns det 
också mycket skämt om invandrare. Fast vi skämtade tillbaka också, det var inte så att vi var tysta 
precis. Fast det var en hel del på skoj också, eller det beror på vem det kom ifrån. Från vissa av 
dem visste man om det var på skoj, medan från andra visste man att det var mer på allvar.  
 
Kände du dig diskriminerad? 
IP: Ja, det är klart att man känner sig lite diskriminerad faktiskt. 
 
Har du upplevt några stora problem eller så? 
IP: När jag har spelat i laget x har jag upplevt ganska mycket faktiskt. Det har hänt att vissa 
gånger när vi har kommit till mindre ställen som Torsby, Säffle, Degerfors, Karlskoga, etc. så har 
publiken kallat oss för svartskallar och sådana grejer faktiskt. Det var ganska mycket, det har 
varit vanligt att publiken har skrikit på oss. Sedan är det också så att invandrare har hetare 
temperament än vad svenskar har, så det har hänt att vi har svarat tillbaka och det har lett till en 
hel del bråk under matcherna. Och som sagt så har vi mer temperament än vad svenskarna har. 
 
Har du känt dig mer integrerad genom att spela fotboll? 
IP: Ja, särskilt om man spelar i ett svenskt lag där man blir mer accepterad. Jag vet inte varför det 
är så, men det är känslan jag fick när jag spelade i laget x ,man kände sig mer som en del av 
samhället faktiskt. 
 
Har du blivit vän med några svenskar tack vare fotbollen? 
IP: Alltså, grejen är att jag alltid haft svenska kompisar, även om jag har bott här på stadsdelen x. 
Så jag har alltid haft kompisar genom fotbollen och folk som jag har träffat ute genom folk. Men 
jag har känt att jag alltid haft svenska kompisar och att jag alltid kommet att ha det också. Och 
jag känner ändå, att trots att jag bor i stadsdelen X och umgås med många invandrare att jag 
känner många svenskar ändå. 
 
Har du träffat dem genom fotbollen eller genom andra aktiviteter? 
IP: Som sagt jag har träffat många kompisar genom att jag tidigare spelade i Lag x. Men också 
när jag har varit och tränat med andra lag, så ibland när man går ut på stan händer det ibland att 



de kommer fram och pratar. Men som sagt jag har alltid haft många svenska kompisar och det har 
inte behövt vara genom fotbollen heller, faktiskt inte.  
 
 



Har du känt att fotbollen har hjälpt dig till att bli mer integrerad i det svenska samhället? 
IP: Ja, eftersom jag har träffat många kompisar så har fotbollen säkert hjälpt mig att bli mer 
integrerad, eller jag vet inte men det har säkert hjälpt mig att träffa mera kompisar. Det känns så i 
alla fall. 
 
Har dina föräldrar varit ett stöd för dig när du har spelat fotboll?  
IP: Alltså, många gånger har jag sagt att jag vill sluta med fotboll och då har de svarat att jag ska 
träna och hålla i gång i stället. Fast dem har aldrig följt med på några matcher eller liknande, det 
har bara hänt några gånger. Men jag vet inte, det kanske inte är så intressant för dem att se när jag 
spelar fotboll. Det där tror jag att det skiljer mycket mellan svenska föräldrar och 
invandrarföräldrar. Jag upplever som att svenska föräldrar är lite mer intresserade än 
invandrarföräldrar är när det gäller att följa med på matcher och skjutsa barnen till träningar. 
Medan vi som spelar här har alltid haft problem med skjuts till matcherna och de flesta gångerna 
har det faktiskt varit Svenska föräldrar som har skjutsat oss till matcherna. Fast det är klart att 
invandrarföräldrar också skjutsar oss ibland men inte så ofta som de skulle göra det.  
 
Vad kan detta bero på? 
IP: Som sagt jag tror inte att de är så intresserade av vad sina barn håller på med, eller jag vet 
inte jag kan inte säga så heller. Jag har ingen aning vad det beror på faktiskt. Dem kanske orkar 
inte (skratt) vad vet jag.  Jag vet själv av egna erfarenheter, jag har spelat i ett invandrarlag i över 
tio år så jag har sett en massa grejer när man åker till olika matcher och ser vilka föräldrar som 
ställer upp och så.  
 
Har du sysslat med andra sporter utöver fotboll? 
IP: Jag har cyklat, har hållit på med boxning när jag var runt 14-15 år men jag slutade med det. 
Men det har nästan bara varit fotboll även om jag spelade innebandy också, där jag stod i mål då, 
men också basket. Så jag har sysslat med en hel del sporter egentligen men det var fotbollen som 
var mest intressant. 
 
Har ekonomin spelat någon roll till att du valde att spela fotboll? 
IP: Nej, alltså fotbollen var det som intresserade mig mest och det var där jag hade mina flesta 
kompisar. Jag tror inte att det berodde på den ekonomiska delen till att jag valde fotbollen utan att 
det var intressant. 
 
Hur viktigt anser du att fotbollen är för dig? 
IP: Mycket viktigt för att den har hjälpt mig att hålla mig borta från stan. Och som jag kanske 
nämnde tidigare så brukar ungdomarna på stadsdelen x spela fotboll från morgon till kväll varje 
dag på sommaren vilket gjorde att jag kunde hålla mig borta ifrån stan eller från problem 
överhuvudtaget. T.ex. min storebror hade stora problem när han var yngre, han höll på med 
basket och sedan slutade han, men han umgicks med fel kompisar på den tiden och detta ledde till 
han hamnade i stora problem på stan. Detta gjorde att jag såg hur han hade det vilket gjorde att 
jag bestämde mig för att inte hamna i samma problem som min bror. Så fotbollen blev någon 
slags hjälpmedel för mig att komma därifrån.  
 
Vad var det för stora problem? 
IP: Det var mycket misshandel, de drack och bråkade mycket, plus att det fanns stora problem 
med rasism på den tiden vilket gjorde att dem hamnade i bråk med skinheads ganska ofta. Detta 



hände så ofta som nästan varje helg så till sist såg jag hur det gick för honom, han åkte fast och 
fick rättegång och sådana saker. Så fotbollen blev min hjälp, det hjälpte mig mycket. 
Kände du att du var på väg åt samma håll som din bror? 
IP: Nej, men många av mina kompisar på den tiden var också sådana. En del slogs, andra 
snattade, osv. då insåg jag att genom fotbollen kunde jag träffa andra personer som inte sysslade 
med kriminalitet, vilket gjorde att i stället för att syssla med sådant, kunde jag i stället träna och 
spela fotboll, vilket gjorde att jag kunde hålla mig bort från de problemen. 
 
Ser du fotbollen som ett sätt att ta dig upp i samhället? 
IP: Det är klart att man hade drömmar om att bli proffs och liknande. Men sedan kommer man 
tillbaka till verkligheten och då inser man att det inte är så lätt att ta sig dit. Särskilt i Värmland 
där det finns så mycket rasism och där det inte finns så många som ser vad invandrare gör inom 
fotbollen. Exempelvis när vi var mindre så var vi jätteduktiga både inom inomhusfotboll och 
utomhusfotboll, ändå fick vi aldrig någon uppmärksamhet från någon Svensk tränare. Det var 
aldrig någon tränare som kom och tittade hur vi spelade trots att vi var bäst. Det var ingen som 
kom och talade om för oss att någon av oss kunde kanske komma långt inom fotbollen. Det är 
bara nu de senaste åren som vissa tränare har kommit hit och värvat en del spelare till Degerfors 
och andra lag. Det kändes som att vi själva var tvungna att söka oss till högre divisioner för att nå 
lite mer framgång och trots att det gick rykten i Karlstad om att lag x hade en del unga lovande 
spelare så var det aldrig någon som tittade på oss som de gör på andra unga svenska spelare. 
 
Så ni fick ingen uppmärksamhet alls från tränarna då? 
IP: Nej, det enda uppmärksamheten fick här i Kronoparken var när vi hamnade i slagsmål med 
de andra lagen. Vi fick stämpel som bråkstakar men vi kände oss tvungna att reagera när publiken 
kallade oss för svarskallar, jävla pizzabagare, eller åk hem med er jävla idioter och för oss var det 
självklart att reagera och särskilt vi som har ett hetare temperament än vad svenskar har…så det 
har inte varit så lätt alla gånger, det har det inte alls varit. 
Du vet när vi invandrare börjar i ett svenskt lag så är det många svenskar som har fördomar mot 
oss. Men många inser sedan att vi inte är alls annorlunda som de trodde att vi var. Vi är 
människor vi också även om vi inte har samma hårfärg så är vi människor vi också faktiskt. Du 
vet att många har fördomar inte bara killar utan tjejer också. Det är väldigt mycket rasism bland 
tjejer också här i Karlstad och Värmland, många tjejer umgås med killar som är rasister och då 
blir dem också sådana tills de träffar någon som inte är rasist och inser att det är fel att umgås 
med sådana. Många får en bild av oss att vi är kriminella eller liknande, men när de väl träffar en 
invandrare så inser dem att vi inte är sådana. Man ska inte dra alla över en kam du vet. Sedan är 
det mediernas fel också som ger en fel bild av oss invandrare. Dem skriver ofta om att män med 
utländskt påbrå eller svensk medborgare har gjort det och det, i stället för att bara skriva man i 
stället. Media har påverkat många gånger till att rasismen sprider sig. 
 
7.3 Issan 
 
Hur kom du i kontakt med fotbollen första gången? 
IP: Min fotbollshistoria började i Afrika, när jag bodde i Somalia. Då började jag först spela i ett 
ovanligt ställe, inte som back eller som mittfältare utan bakom målet. Du vet jag bodde i 
huvudstaden där det var liten och ganska fattigt och där många inte hade råd att skaffa en fotboll. 
Så på eftermiddagarna när man åkte till stan för att se på fotboll då passade man på att sparka 



bollen när den hamnade utanför planen. Då var det många ungdomar som slogs om att kunna 
sparka bollen, det var en kalabalik du vet, alla ville ha chansen att sparka bollen och de få 
gångerna när man väl fick tag i bollen och skulle sparka in den på plan igen blev de stora 
pojkarna som spelade arga om vi råkade passade fel. I dag skrattar jag åt de händelserna som 
hände på den tiden särskilt när jag tittar på min fotboll hemma och att jag vet att jag har råd att 
köpa en boll. Mina föräldrar däremot ville att jag skulle läsa och lära mig saker på skolan och inte 
bara spela fotboll. Så ibland var vi lite rädda för våra föräldrar och lärare när vi spelade fotboll i 
smyg. När lärarna såg att vi spelade fotboll i stället för att göra läxorna kunde de bli ganska arga 
på oss, vilket ofta ledde till att vi fick kvartsittning eller så fick vi massa läxor som skulle göras 
som straff. 
 
Men i slutändan var det roligt att spela fotboll trots att vi var många som inte hade råd att skaffa 
en egen boll, tills en dag då min pappa kom med en basketboll i stället för en fotboll för enligt 
honom var det bättre kvalitet på en basketboll än de dåliga kvalitetstillverkade fotbollarna som 
fanns i affärerna. Han ville att bollen skulle hålla längre än de vanliga fotbollarna som fanns. 
Enda nackdelen var att när man blev träffad av basketbollen så blev det märke direkt på kroppen 
(skratt), eftersom den var så hård. 
 
 Jag bodde i Somalia fram tills jag blev ungefär 11 år tills vi flyttade till Sverige i början av 90-
talets. När jag var runt 11 år gammal då utbröt kriget i Somalia och då var det inte lika kul att 
spela längre. Särskilt när man var rädd för att bli träffade av kulor och sådant. Under den här 
tiden tog rädslan över min kropp och då var det inte lika kul leka eller spela något spel, fast det 
var likadant för de andra barnen också. Vi flyttade sedan till Kenya ett grannland till Somalia och 
där var det pengar som gällde om man skulle spela fotboll. Eftersom det var mycket fattigt där 
borta, så fanns det ett spel som gick på att alla de som ville vara med skulle lägga pengar i en pott 
och den som kunde trixa mest med bollen skulle vinna hela potten. Så varje dag fick man fråga 
sin mamma om några pengar för att kunna vara med och spela detta spel. Ibland brukar jag tänka 
på de upplevelserna från den tiden när det var krig och när vi inte fick spela fotboll och skrattar. 
 
 När jag sedan kom till Sverige och fick höra om de olika fotbollsklubbarna som hade egna 
matchdräkter och där man också kunde trixa med sin egen boll, gjorde att jag anmälde mig till ett 
lag i staden x. X var den staden där jag och min familj bodde först när vi flyttade till Sverige. Vi 
kände oss välkomna i början men sedan insåg vi att det inte var på det sättet vi trodde. Vi fick 
alltid vara med och träna men fick aldrig spela några matcher. Vi var tre stycken som började 
tillsammans jag och en annan kille från Somalia och en annan från El Salvador. Vi var mycket 
bättre än många andra svenska spelare men fick ändå aldrig spela några matcher. Under den här 
tiden var jag ganska naiv och förstod inte att det var rasism som det hela egentligen handlade om. 
Mina tankar var alltid att jag skulle vara med förr eller senare, jag tänkte aldrig på något annat 
som kunde förhindra oss. Men när jag sedan har tänkt tillbaka har jag insett att det hela berodde 
på rasism från tränarens sida. Vi var mycket mer tekniska, hade mycket bättre kondition än de 
flesta som var med och spela, vi missade aldrig en träning, vi kom till och med tidigare än alla 
andra spelare. Så problemet fanns aldrig där. Vi märkte med tiden att många som spelade hade 
någon relation till tränare, det kunde handla om några brorsöner, kompisar eller liknade. Det 
hände någon enstaka gång att jag fick spela, men aldrig de andra två killarna och de få gångerna 
som jag spelade berodde på att nästan hela laget var skadad eller liknande, annars fick jag aldrig 
vara ned och spela. 
 



På den tiden hade vi precis kommit till Sverige och för oss var det bara kul att kunna spela fotboll 
och slippa kriget i vårt hemland. Vi kände oss aldrig ledsna över att vi inte fick spela match 
eftersom vi kände att vi hade upplevt värre saker än så under kriget. Det som hände till slut efter 
att vi hade spelat där i några år, var att både tränaren och spelarna hade röstat för att vi inte skulle 
vara med i klubben längre. De hade alltså röstat på att vi inte skulle vara med längre i klubben. 
Detta beslut gjorde att media blev intresserad av det valet som de hade gjort för att få bort oss 
från laget. Det dröjde inte länge förrän tv, radion och tidningarna blev intresserade.  
 
 Vad handlade beslutet om då? 
IP: Nej, tränaren ville inte ha oss i laget, så enkelt var det. 
 
Vad hade ni gjort för fel då? 
IP: Vi hade inte gjort någonting alls. Det var rasism helt enkelt, dem ville inte ha oss i laget. 
Tränaren gjorde ett möte med de andra spelarna och de röstade för att vi inte skulle vara med i 
laget längre. De fick rösta om vilka spelare som ville att vi skulle stanna kvar i laget, tränaren 
frågade om de ville ha kvar oss i laget. Det här fick jag höra genom en lärare som jag hade under 
den här tiden. Det var några spelare som berättade till honom om det som hade hänt och han 
berättade det till mig senare eftersom han tyckte om mig. Strax efter det kom alla tv kanalerna 
och ville rapportera om den händelsen. Vi var ganska naiva på den tiden plus att vi inte kunde 
prata så bra svenska heller, så för oss var det inte så lätt att förstå vad det hela handlade om. Men 
som jag sa tidigare så var det genom att några spelare berättade för en lärare som detta blev känt i 
median. 
 
Men hade de någon ursäkt till att de gjorde som de gjorde? 
IP: Alltså, precis när det här beslutet kom ut så gick de här spelarna och berättade det som hade 
hänt till den här läraren som jag har nämnde tidigare, vilket gjorde att tränaren fick sparken ifrån 
laget. Men efter några år fick han tillbaka i laget igen. Detta var den största upplevelsen genom 
fotbollen som jag någonsin har varit med om. Jag trodde aldrig att vi skulle behandlas på det här 
sättet faktiskt och som jag sa tidigare vi var inte dåliga, vi var alltid på träningarna, vi bråkade 
aldrig men ändå fick vi inte vara med. Efter ett tag var vi välkomna igen och de talade om att vi 
fick spela hur mycket vi ville etc. Som jag sa tidigare var jag ganska naiv under den här tiden, jag 
var ganska ung också men hade detta hänt i dag då hade jag konfronterat dem på en gång utan 
den minsta tvekan. Trots den där tråkiga händelsen har jag aldrig slutat att gilla fotbollen och jag 
tänker inte på det där längre, fast ibland händer det att man tänker tillbaka på det där och då 
börjar jag skaka på huvudet. Det hela känns så kontigt ibland när jag tänker på det. Sedan blev 
jag också kvar i laget några år till och så fick vi en annan ny tränare från Chile som tränade oss i 
stället. Jag blev kvar i laget medan de andra killarna slutade. Till slut flyttade jag därifrån hit till 
Karlstad i stället, fast nu är jag med och spelar i den Somaliska föreningen i stället.  
 
Spelar ni med i någon division? 
IP: Vi var med ett litet tag, men inte nu längre. Vi spelar mest på skoj en gång i veckan i stället, 
annars hade vi ett lag för några år sedan men inte nu. Det har blivit svårare sedan många flyttade 
härifrån. I dag spelar vi i stället tillsammans med andra killar från olika nationaliteter där 
Chilenare, Somalier, Iranier, Svenskar och allt möjligt spelar. Vi är ungefär fem lag som spelar 
varje lördag. Om du skulle själv se och titta hur vi spelar med varandra skulle du märka vilken 
integration som finns mellan de olika kulturerna. Du kommer att uppleva det, det kan jag lova 
dig, vi spelar på Tingvallagymnasiet en gång i veckan och det blir mer och mer svenskar som 



kommer dit och spelar. De tycker själva att det är kul att spela där. Från allra första början var det 
bara somalier som spelade men nu finns det folk från alla möjliga ställen, alla är välkomna ingen 
hamnar utanför när vi spelar. Här finns det inga bra eller dåliga spelare, Vi mixar lagen så att alla 
spelar med alla och alla har lika mycket tid på planen som alla andra.  
 
 
Vilka orsaker ligger bakom till att du valde fotboll inför andra sporter? 
IP: Det fanns inga andra möjligheter än just fotboll. Vi spelade med gamla strumpor som vi 
fyllde med papper eller med ruttna apelsiner eller liknande. Sedan räckte det att vi hade två stenar 
som mål för att spela fotboll. Den här sporten var den en enda sporten som var tillgänglig. Andra 
sporter som tennis, basket, etc. var omöjliga för oss som inte hade några pengar att utöva, så 
fotbollen var inget svårt val precis. Särskilt i fattiga områden är det sällan du ser någon utöva 
andra sporter än just fotboll. Fotbollen var det enda som fanns det andra skulle vara skjutning 
kanske (skratt).  
 
Har dina föräldrar haft någon påverkan till att du valde fotboll? 
IP: Nej, dem har inte påverkat alls, dem har aldrig sagt att jag skulle spela fotboll. Det har alltid 
varit jag som har bestämt att spela fotboll, dem har inte heller förhindrat mig att spela fotboll. 
Dem ville framförallt att jag skulle skilja mellan fotbollen och studierna, att varje sak skulle ha 
sin tid för sig. Både fotboll och studier var viktiga, ansåg dem. Det viktigaste för dem var att man 
skulle kunna spela och studera för sig men att studierna skulle vara lika viktiga, och att inte spela 
fotboll hela dagen tills solen gick ner.  
 
Känner du att fotbollen har hjälpt dig till att bli mer integrerad i samhället? 
IP: Jag känner inte på det sättet. Jag anser däremot att arbetet är en viktig integrations faktor för 
att komma in i samhället. Genom att ha ett jobb kan man träffa nytt folk, skaffa nya kunskaper, 
etc. så för mig personligen är det arbetet som har hjälp mig att bli mer integrerad i samhället. 
Sedan är det många som är nöjda med mig också, jag har personligen jobbat på Mc Donalds i 
flera år och har också blivit assistent tack vare de olika utbildningar som jag har fått där. Jag 
känner mer ansvar för mina kamrater och kunderna som kommer dit och trots att det är dåligt 
betalt så är det ändå ett bra jobb. Tack vare jobbet har jag också träffat nya personer och kamrater 
vilket jag tycker att det är ganska värt för de pengarna jag tjänar. Och för mig är inte pengar allt 
heller, utan det är också trivseln som är viktigt. Det finns så många olika upplevelser där jag 
jobbar som att se nöjda gäster, sura gäster, ledsna människor, etc. Det är intressanta upplevelser 
som jag anser vara viktiga för mig, man lär sig mycket hela tiden med olika regler och sådant. 
Jobbet har lärt mig mycket för att bli integrerad, genom att spela fotboll måste man bara sparka 
en boll och man har inte samma kontakt som på ett arbete. 
 
Har du lärt känna många svenska kompisar genom fotbollen? 
IP: Ja, men framförallt genom jobbet inte fotbollen, genom fotbollen har det framförallt handlat 
om invandrarkompisar medan genom arbetet har jag träffat en hel del Svenskar. Inom fotbollen är 
det lite annorlunda beroende på var man befinner sig. I staden X, Rosengård,   Stockholm, etc.  
 
Har fotbollen spelat en viktig roll i ditt liv? 
IP: Ja, jag har upplevt många glada stunder genom fotbollen faktiskt. Ibland saknar jag den tiden 
när man tar på sig matchdräkten och den känslan när man spelar match. När jag spelar fotbollen 
kan jag slappna av, glömmer bort mina bekymmer, det är avslappning för mig helt enkelt. Det är 



det som gör fotbollen speciellt många gånger. Tänker du på något annat när du spelar fotboll då 
kan du inte spela. Det är spännande helt enkelt. 
 



 8. Analys 
 
För att besvara frågeställningarna ska jag relatera mina redovisade teorier med min empiri, det 
vill säga att göra kopplingar mellan teori och dem genomförda intervjuer. 
 
 
Vilka orsaker ligger bakom till att invandrarungdomar väljer fotboll före andra sporter? 
Carlos berättar i sin intervju att fotbollen är den sporten som är mest utövande bland invånarna i 
deras respektive länder. Carlos nämner bland annat om hur vanligt det är att både barn och vuxna 
spelar fotboll i Chile (där folk spelar nästan överallt t.o.m. på gatorna). Han berättar också om hur 
vanligt det är att barn bygger sina egna mål med stenar eller liknande för att kunna spela fotboll. 
Medan andra typer av sport som tennis eller liknande är inte så vanliga bland individerna i hans 
gamla kvarter där han bodde i Chile. I Chile precis som många andra länder i Sydamerika finns 
det en stark fotbollskultur som gör att många pojkar väljer att spela fotboll från tidigt ålder. 
Tillgängligheten precis som klimatet är några av orsakerna som gör att många ungdomar väljer 
att utöva denna sport. Den ekonomiska biten spelar naturligtvis också en viktig roll till att många 
väljer att spela fotboll jämfört med andra sporter som tennis, rugby, golf, etc. som är dyrare att 
utöva. För individer som är födda i olika världar är det ekonomiska kapitalet som avgör deras 
status, makt och position i samhället, enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu.30

 
En annan orsak till att Carlos valde att spela fotboll var gemenskapen som han fann i sporten, 
något som han själv inte kunde hitta inom ishockey, en sport som han också provade på men som 
enligt honom inte hade samma typ av gemenskap som den som finns inom fotbollen. Carlos 
hävdar att det här problemet beror på den dåliga ögonkontakten som man har med sina 
medspelare, något som enligt honom beror på all utrustning som hockey kräver och gör att 
ögonen döljs. ”Sedan är ishockeyn ett sport där man knappt har ögonkontakt pga. allt 
utrustningen som man har vilket gör att det skiljer sig stort från fotbollen på det sättet eftersom i 
fotbollen kan du se dina mot och medspelare.” Carlos säger också under intervjun att många av 
hans fotbollskamrater var också hans klasskamrater i skolan något som också påverkade till att 
han och sina kompisar kom bra överens med varandra. Bourdieu hävdar att individer med 
liknande habitus tenderar att hamna i liknande situationer.31

 
Issan däremot säger istället att eftersom Somalia är ett fattigt land är det inte heller så vanligt att 
se många individer praktisera andra sporter än just fotboll. Han berättar bland annat om hur svårt 
det är för många individer att skaffa en fotboll pga. dem ekonomiska problemen som finns i 
Somalia, men trots sådana problem är detta inte något hinder till att folk spelar fotboll i Somalia. 
Issan påpekar också att det är ganska vanligt att vissa individer tillverkar sina egna bollar med 
strumpor som man fyller med papper, eller med gamla apelsiner som finns på gatorna. I det här 
fallet kan man se att Issans fattiga bakgrund är orsaken till att han började med fotboll. Fotbollen 
är den mest tillgängliga och billigaste sporten som finns att utöva något som påverkade hans val 
att spela jämfört med andra sporter som kräver ett bättre ekonomiskt tillstånd för att kunna spela. 

                                                 
30 Andersen, H & Kaspersen, L. B. ( 2003 ). Klassisk och modern samhällsteori. Studentlitteratur, Lund. 
31 Ibid 



Bourdieu hävdar att ekonomisk kapital är tillgånget till pengar och kapital som varje individ har i 
samhället.32

 
För Alis del däremot var det först och främst kontakten med en kompis som spelade fotboll på 
den tiden när han flyttade till Karlstad som väckte hans intresse. Han berättar bland annat att trots 
att han testade olika idrottsgrenar som boxning, cykel och innebandy. så var det ändå fotbollen 
som var det mest intressanta sporten av alla sporterna som han testade. ”Jag har cyklat, har hållit 
på med boxning när jag var runt 14-15 år men jag slutade med det. Men det har nästan bara 
varit fotboll även om jag spelade innebandy också där jag stod i mål då, men även basket, Så jag 
har sysslat med en hel del sporter egentligen men det var fotbollen som var mest intressant.” Han 
tillägger också att många av hans kompisar spelade fotboll när han var liten, något som 
naturligtvis också påverkade hans intresse för fotboll. ”Nej, alltså fotbollen var det som 
intresserade mig mest och det var där jag hade mina flesta kompisar.” I Alis fall har det varit 
omgivningen runt sina kompisar under hans uppväxt som har gjort att han kom i kontakt med 
fotbollen för första gång. Bourdieu menar att vår barndom spelar en viktig roll för hur vi formas 
som människor, då det är lättare att ta intryck från omgivningen under den här perioden. Ali säger 
också under intervjun att det var intresset och kompisarna som gjorde att han valde att spela 
fotboll och inte ekonomin som i Issans fall. ”Jag tror inte att det berodde på den ekonomiska 
delen till att jag valde fotbollen utan för att det var intressant. Eftersom Ali är uppväxt i en trygg 
social miljö som Sverige där individer har bättre ekonomiska förutsättningar för att lyckas än 
individer från fattigare länder. Har det här också gjort att han kunde välja vilka sporter han ville 
utöva. Ekonomisk kapital är enligt Bourdieu alla dem värden som pengar, tillgångar och andra 
resurser som varje individ har i samhället. 33

 
Av de tre respondenterna som var med i undersökningen anser ingen av de att deras föräldrar har 
haft någon påverkan till deras beslut att spela fotboll. Carlos berättar bland annat att trots att hans 
farfar var ganska engagerad inom fotbollen och att även hans pappa och farbror spelade fotboll, 
var det ändå miljön som fanns runt omkring gatorna i Chile som var en av dem orsakerna som 
gjorde att han började spela fotboll för första gång. Våra beteenden formas i förhållanden till vår 
omgivning beroende på de olika uppväxtvillkoren som varje individ får, enligt Bourdieu.34

 
Issan säger i stället att det var han själv som bestämde att han ville spela fotboll. Hans föräldrar 
däremot har aldrig har hindrat honom från att spela fotboll. Han hävdar i stället att för hans 
föräldrar del var det viktigaste av allt att han kunde lära sig skilja mellan fotbollen och studierna 
och att han inte behövde spela fotboll hela dagen tills solen gick ner. Pierre Bourdieu hävdar att 
yrkeskarriärer eller andra sociala framgångar som exempelvis fotboll kräver för den enskilde 
individen stöd från släkter, vänner, arbetskamrater eller liknande för att kunna lyckas35

 
Ali håller också med de andra två respondenterna om att hans föräldrar inte heller har haft någon 
påverkan till hans beslut att spela fotboll. Han nämner bland annat att hans föräldrar aldrig har 
varit engagerade i hans beslut att spela, något som enligt honom också beror på att många 
föräldrar till invandrarbarn inte är lika engagerade som föräldrar till svenska barn är när det gäller 
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sportaktiviteter. Han berättar bland annat hur svårt det är i hans klubblag att få skjuts av föräldrar 
med invandrarbakgrund när dem ska spela eller träna fotboll, medan svenska föräldrar nästan 
alltid ställer upp när det är dags att skjutsa sina barn till någon träning eller liknande. ”Det där 
tror jag att det skiljer mycket mellan svenska föräldrar och invandrarföräldrar. Jag upplever som 
att svenska föräldrar är lite mer intresserade än invandrarföräldrar när det gäller att följa med 
på matcher och skjutsa barnen till träningar och matcher. Medan vi som spelar i lag x har alltid 
haft problem med skjuts till matcherna och dem flesta gångerna har det faktiskt varit svenska 
föräldrar som har skjutsat oss till matcherna. Fast det är klart att invandrarföräldrar också 
skjutsar oss ibland men inte så ofta som de skulle göra det. Många invandrare som flyttar till 
Sverige och som kommer från miljöer där krig och diktatur har varit vanliga i deras uppväxt 
upplever Sverige som en ganska trygg miljö för ett barn. Det här gör att många invandrarföräldrar 
inte känner sig så bekymrade när deras barn vill själva åka på träning, jämfört med föräldrar till 
svenska barn som kanske är lite mer beskyddande när det gäller sådant. Vår habitus påverkas av 
våra tidigare erfarenheter och uppväxtvillkor som vi har haft under vår uppväxt, enligt Pierre 
Bourdieu.36

 
Fungerar fotbollen som en integrationsfaktor? 
Resultaten har visat att både Carlos och Ali har blivit integrerade i det svenska samhället tack 
vare fotbollen. Medan Issan däremot anser att hans arbete har varit det som har hjälpt honom att 
bli integrerad i Sverige. En viktig orsak till att Carlos och Ali anser sig ha blivit integrerade 
genom fotbollen har varit framförallt kontakten med de svenska individerna som de har träffat 
genom fotbollen och som påverkat till deras integration. Sociologen Diaz säger att den sociala 
integrationen medför tillgång till ett svenskt socialt nätverk som förbättrar kontakten med de 
infödda i olika kretsar.37  
 
Carlos berättar också bland annat om hur de andra killarna i laget snabbt accepterade honom trots 
hans annorlunda bakgrund. Något som enligt honom också spelade en viktig roll för hans 
integration i Sverige, framförallt med tanken på att han på den tiden knappt kunde prata svenska 
med sina kompisar. Rooth menar att det svenska språket spelar en viktig roll för att de olika 
grupperna ska kunna kommunicera med varandra och delta tillsammans i olika aktiviteter. 
Kontakten som han skapade med de andra killarna i laget på den tiden, var också väldigt viktiga 
för honom med tanke på att han var en av de få invandrare som bodde i den staden på den tiden 
när han började spela fotboll. ”Ja, särskilt när jag var den enda utlänningen på den tiden och 
blev behandlad likadant som alla de andra killarna i laget. Personligen har jag alltid känt mig 
som en i laget.”. Bourdieu hävdar att sociala kontakter som avser vänskap, släktskap, 
kamratskap, etc. är viktiga för att en individ ska kunna dra fördel inom yrkeskarriärer och andra 
sociala sammanhang som exempelvis fotboll.38

 
Ali däremot anser precis som Carlos att fotbollen har spelat en viktig roll för hans integration i 
Sverige. Det här tack vare kontakten som han utvecklade med de svenska individerna som han 
har träffat inom fotbollen. Ali menar att trots att han upplevde en del smygrasism genom 
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fotbollen, så har det ändå varit tack vare fotbollen som han har träffat många av sina kompisar 
och bekanta som han har i dag. En viktig orsak som Ali nämner om rasismen som han upplevde 
inom fotbollen, är att många svenska individer har fördomar om invandrare innan de kommer i 
kontakt med dem. Men när de sedan har lärt känna dem inser de till slut att de är precis som dem 
själva, där enda skillnaden är hårfärgen, enligt Ali. ”Du vet när vi invandrare börjar i ett svenskt 
lag så är det många som svenskar som har fördomar mot oss. Men många inser sedan att vi inte 
är annorlunda som de trodde att vi var. Vi är människor vi också även om vi inte har samma 
hårfärg så är vi människor vi också faktiskt.” Poppola hävdar att meningen med integration är 
från början att sammanfoga olika livsstilar, levnadsvillkor och uppfattningar. för att skapa en 
helhet mellan dem olika grupperna.39

 
 Ali nämner också under intervjun att det är lättare att känna sig integrerade om man spelar i ett 
lag med svenska individer än i ett lag som nästan bara består av invandrare. Diaz säger att den 
sociala integrationen med infödda individer som vänskap, bekantskap, förtroende relationer, etc. 
är viktigt för invandrares förbindelser i olika kretsar i samhället. Ali tillägger också att det inte är 
så lätt att bli integrerad i ett fotbollslag om man bor i en i en stadsdel där dem flesta invånare är 
invandrare. ”Det beror på var man spelar. Här på stadsdelen x är det nästan bara invandrare 
som spelar fotboll.” Alla invandrare har inte samma ekonomiska möjligheter att flytta som de 
inhemska individerna har, vilket gör att dem ofta får stanna kvar i ett och samma område, enligt 
Poppola.40

 
Den tredje respondenten Issan, anser däremot att fotbollen inte alls fungerar som 
integrationsfaktor. Jag anser att det som ligger bakom hans negativa inställning till att fotbollen 
inte fungerar som integrationsfaktor, är den tråkiga rasismupplevelsen som han och två andra 
killar med invandrarbakgrund upplevde för många år sedan. Han säger bland annat om hur han 
och två andra killar sparkades ut av tränaren från klubblaget där de spelade fotboll utan någon 
som helst orsak.” Det var rasism helt enkelt, de ville inte ha oss i laget. Tränaren gjorde ett möte 
med de andra spelare och de röstade för att vi inte skulle vara med i laget längre.” Han berättar 
också att trots att de alltid skötte sig, var mer tekniska än resten, tränade hårdare, etc. fick de ändå 
aldrig vara med och spela, om inte halva laget var skadade. ”Men när jag sedan har tänkt tillbaka 
har jag insett att det hela berodde på rasism från tränarens sida. Vi var mycket mer tekniska, 
hade mycket bättre kondition än de flesta som var med och spelade, vi missade aldrig någon 
träning, vi kom till och med tidigare än alla de andra spelarna. Så problemet fanns aldrig där.” 
Poppola säger att tanken med integration är att motverka spänningarna mellan olika 
befolkningsgrupper.41

 
Issan säger i stället att det är hans arbete som har hjälpt honom att bli integrerad. Han hävdar 
bland annat att det är tack vare sitt arbete som han har kunnat träffa nya personer, skaffat nya 
kunskaper, träffat nya kunder, etc. som har gjort att han har känt sig accepterad och som också 
har fått honom att trivas på jobbet trots den dåliga lönen som han får. Enligt honom är trivseln på 
ett arbetsplats viktigare än pengar. ”Jag anser däremot att arbetet är en viktig integrationsfaktor 
för att komma in i samhället. Genom att ha ett jobb kan man träffa nytt folk, skaffa nya 
kunskaper, etc. så för mig personligen är det arbetet som har hjälpt mig att bli mer integrerad i 
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samhället.” Inkludering är ett annat ord som kan kopplas till integrationsbegreppet. Poppola 
hävdar att detta begrepp handlar om processen som gör att invandrare kan bli delaktiga i 
samhället genom olika sektorer som arbete, utbildning, etc.42  
 
Trots att Issan inte anser att fotbollen har fungerat som en integrationsfaktor i hans fall, anser han 
ändå att fotbollen fungerar som ett bra sätt att integrera olika kulturer med varandra. Han menar 
att genom att olika personer från olika nationaliteter spelar fotboll tillsammans med varandra 
skapas det också en stark gemenskap mellan dem olika kulturerna. ”I dag spelar vi istället 
tillsammans med andra killar från olika nationaliteter där chilenare, somalier, iranier, svenskar 
och allt möjligt spelar.” Vi är ungefär fem lag som spelar varje lördag. Om du skulle själv se och 
titta hur vi spelar med varandra skulle du märka vilken integration som finns mellan de olika 
kulturerna.” Poppola säger att tanken med integration är att ett blandat samhälle ska kunna leva 
tillsammans i en social samhörighet där alla grupperna ska känna sig delaktiga och jämlika.43

Slutsatserna som jag har fått fram under analysdelen är att dem viktigaste orsakerna till att 
invandrare väljer att spela fotboll är, tillgängligheten, intresset för fotbollen och gemenskapen 
som fotbollen har att erbjuda jämfört med dem andra sporterna som finns. Analysen har också 
visat att fotbollen har fungerat som en viktig integrationsfaktor för respondenterna som 
intervjuades, särskilt för Carlos och Ali som ansåg att den sociala kontakten som finns inom 
fotbollen, i form av vänskap och bekantskap har varit viktiga för deras integration i det svenska 
samhället. För Issan däremot har det varit hans arbete som har hjälpt honom att bli integrerad i 
samhället, där han hävdar att tack vare sitt jobb har han blivit integrerad i samhället. Å andra 
sidan håller Issan med (trots hans negativa erfarenheter) att fotbollen fungerar som en bra 
integrationsfaktor, särskilt när man ska integrera olika kulturer med varandra. 
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9. Diskussion 
 
I den här sista delen ska jag diskutera arbetets genomföring och undersökningens slutsats. 
 
 
Metoden som jag har använt till min undersökning har visat sig fungera bra under stora delar av 
intervjuerna. Jag anser också att tack vare den här typen av metod kunde jag också komma 
mycket närmare personerna som intervjuades. Jag vill också påpeka att tolkningarna av 
intervjuerna ska tolkas försiktigt och att dem inte kan anses vara representativa för Sverige. 
Däremot anser jag att intervjuerna kan vara representativa för Karlstadsområdet, även om det 
bara har handlat om tre intervjuer. Jag känner mig också övertygad om att jag har valt den rätta 
metoden för att kunna genomföra ett arbete av detta slag, då jag anser att reliabiliteten och 
validiteten i undersökningen är ganska hög. Jag har även uppfattat som att respondenterna har 
varit väldigt avslappnade och öppna under intervjuerna, vilket jag också tror att det berodde på 
mitt sätt att förklara arbetets syfte. Plus att jag också är invandrare, något som kanske 
underlättade deras sätt att berätta sina erfarenheter för mig. 

När det gäller metoddelen anser jag att den är bra gjord med tanke på att jag har förklarat dem 
flesta detaljerna noggrant för att läsaren ska kunna förstå reglerna som varje intervjuare har mot 
sina respondenter. När det gäller intervjuerna anser jag att de är bra gjorda, vilket jag själv har 
märkt när jag analyserade arbetet, där några av frågeställningsfrågorna inte var så svåra att 
besvara. Utifrån resultaten från undersökningen, känner jag också att jag har nått syftet med 
arbetet, nämligen att ta reda på orsakerna till att unga invandrare spelar fotboll och fotbollens 
funktion som integrationsfaktor för invandrarungdomar. 
 
Det har varit mycket intressant att undersöka dem här fenomenen under den här tiden som har 
gått, Även om det har känts lite stressigt ett par gånger. Men utöver det har det varit en mycket 
intressant resa där tack vare respondenternas intervjuer har jag kunnat ta del i deras erfarenheter 
med fotbollen. Det har också varit lärorikt att lyssna på deras berättelser, särskilt när 
respondenterna berättade speciella detaljer om hur deras liv har påverkats av fotbollen i både 
Sverige och i sina respektive hemländer. 
 
Det fanns också många spännande delar i deras berättelser som gjorde att starkt intryck på mig. 
Framförallt dem gångerna när de berättade tragiska saker som de har varit med genom åren. Men 
också roliga saker som fick mig att skratta under intervjun. Jag känner mig jättetacksamt att de 
kunde dela deras berättelse med mig under tiden som de intervjuades. Jag kan inte heller tacka 
nog för deras hjälp. Utan de hade det här arbetet aldrig kunnat genomföras. 
 
Slutligen måste jag också tillägga att det här arbetet har gett mig ett intressant perspektiv över hur 
integration inom fotbollen fungerar för vissa invandrare i Sverige i dag.  
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