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Sammanfattning 

Nyckelord: Idrott, Integration, Invandrare, Kulturellt, Samhörighet, Socialt 

 

Ländernas gränser blir allt mer genomskinliga. Människor rör på sig och bosätter sig i nya 

främmande länder. De människor som tar sig till Sverige behöver tas om hand. Kanske kan 

idrott vara en hjälp i detta fall. 

 

Att undersöka om idrotten kan vara en betydande faktor vid en människas integration i 

samhället, är syftet på den här undersökningen. Med hjälp av en enkätundersökning har 71 

personer, med invandrarbakgrund och ett medlemskap i en idrottsförening, fått svara på frågor 

med koppling till integration och idrott. Personerna ifråga har delats in i tre olika grupper 

beroende på egen upplevd idrottslig nivå. 

 

Överlag var resultaten positiva ur ett integrationsperspektiv. Vissa delar av enkäten hade 

bättre resultat än andra, men ingen del i enkäten fick ett negativt resultat. Undersökningen 

bestod visserligen bara av 71 personer och är därför en relativt liten undersökning. Med mer 

tid och mer resurser tror jag det kan finnas betydligt mer att hämta ut av en liknande 

undersökning med större utsträckning. Vem vet, kanske kan idrotten vara något mer än bara 

sport.   

  



 
 

Abstract 

Keywords: Cultural, Immigrant, Integration, Sports, Social, Togetherness  

 

The country borders are becoming more transparent. People are moving and settling in new 

foreign countries. The people who come to Sweden need to be taken care of. Maybe sports 

can be a help in this case. 

 

To investigate whether sports can be a significant factor in a person's integration into society,  

is the purpose of this survey. With the help of a questionnaire 71 people, with an immigrant 

background and membership in a sports club, have responded to questions related to 

integration and sport. The people in question have been divided into three different groups 

depending on their perceived level in sports 

 

Overall, the results were positive from an integration perspective. Some parts of the 

questionnaire had better results than others, but no part in the survey had a negative result. 

The survey consisted although only 71 people and is therefore relatively small study. With 

more time and more resources, I think there can be much more to get out of a similar survey 

with a larger extent. Who knows, maybe the sport can be something more than just sports.  
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1. Inledning 

Under tiden som regeringen försöker fundera ut hur vi ska göra för att kunna ta emot alla 

flyktingar, fortsätter fler och fler att söka sig till Sverige. Man har sedan tidigare infört 

gränskontroller vilket resulterat i att lite färre har sökt, men fortfarande är det väldigt många 

människor på flykt som söker sig hit (DN, 2015, 27 november). Världens gränser blir allt mer 

obefintliga och människor rör sig och framförallt flyr mellan landsgränserna mer än innan.  

Något som även behövs fundera på är hur vi, på bästa tänkbara sätt, kan få de som redan är 

här att komma in i vårt samhälle och trivas i vårt land. Många i vårt avlånga land försöker 

hjälpa till för att göra det bättre för invandrare. 

 

Det finns få saker som kan få människor från många olika kulturer att engageras. Idrotten är 

en av dem. Man kan se det som ett samhällsfenomen jorden runt och dess lagar och regler är 

kända över hela världen.  Potentialen att kunna använda idrotten som en plats för integration 

är stor och inte minst självklar. Språk och kultur kan vara ett hinder för ett samhälle. Inom 

idrotten är detta inget hinder. Utan att behöva oroa sig för att gå miste om sin identitet, kan 

människor av olika etniska ursprung få en chans att finna andra människor och förstå andras 

ideal och värderingar (Riksidrottsförbundet, 2002). 

 

Allt från svenska idrottsstjärnor till svenska ideella idrottsföreningar försöker göra sitt för att 

hjälpa till. Idrottsföreningar runt om i landet bjuder in och hjälper invandrare att trivas genom 

att få vara med och utöva olika sorters idrotter. Att inte kunna språket är ett problem i 

samhället, men behöver inte vara ett lika stort problem i idrotten (RF, 2015).  

 

Ett utdrag från fotbollskanalen (2015):  

"- Tanken är att ensamkommande ska slussas in i vår verksamhet så att de får något att 

göra på fritiden, säger AIK:s ordförande Johan Segui till Sportbladet. 

"- Dels vill vi få in dem i våra lag, men också hjälpa till med enkla saker som att gå på 

våra fotbollsmatcher, få rundturer på träningsanläggningen och liknande. Enkla saker för 

oss, men som kan betyda mycket. 

Segui menar att idrotten har en stark kraft att hjälpa barn och ungdomar. 

"- Vi gör det för att hjälpa till, som en humanitär insats. Vi hjälper med det som vi är bra 

på, det vill säga idrott och att ta hand om barn och ungdomar. Inom idrotten spelar det 

ingen roll vilket språk som man pratar, reglerna är de samma över hela världen." 
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Just precis nu (2016) finns det en stor mängd människor på flykt och på olika tillfälliga 

boenden runt om i Sverige. En stor del av dessa är barn och ungdomar i olika åldrar. Det är 

viktigt att försöka göra allt vi kan för att hjälpa dem att integreras i samhället. Om idrotten 

kan underlätta för barn och ungdomar i deras integration i samhället vore detta ett steg i rätt 

riktning. 

 

Det som har fångat mitt intresse är när idrottsföreningar runt om i landet hjälper bl.a. barn och 

ungdomar på flykt likt exempelvis fotbollsföreningen AIK som nämns tidigare. 

Ett citat taget från Sveriges radio (2014) lyder: 

"Om jag kan fortsätta i basketlaget, har jag kanske en bra framtid här i Sverige, i Gävle". 

Det är en 15 årig basketspelande pojke vars familj kommit från Syrien tre månader innan 

detta reportage ägde rum. 

 

Om fler nyanlända barn och ungdomar delar den här uppfattningen kring idrott kan detta vara 

ett väldigt bra sätt att hjälpa dem. Därför tycker jag det är viktigt att undersöka detta genom 

att fråga individer med invandrarbakgrund, där större delen av deras liv varit i Sverige, för att 

se om idrott har hjälpt dem med deras integration i samhället. Det saknas studier på om just 

idrotten kan vara till hjälp för människors integration i det svenska samhället. 
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2. Litteraturbearbetning 

I detta avsnitt kommer både relevant litteratur att tas upp samt att centrala begrepp i studien 

kommer att definieras och förklaras.  

 

2.1 Teori och centrala begrepp 

En integrationsprocess för en individ består av olika delar. Enligt integrationsverket (2004) är 

sociala aspekter och kulturella aspekter de två huvuddelarna i en integrationsprocess. 

Sociala aspekter, även kallat socialt kapital, kan förklaras genom att benämna det som 

tillgångar. Enligt Donald Broady (1998) är det vänskapsband, personkontakter, släktrelationer 

och liknande som man syftar på. Den sociala aspekten är den bredaste utav de två 

integrationsdelarna. 

 

En del av den sociala aspekten kan benämnas som samhörighet. Samhörighet innefattar att ha 

känslan att man bryr sig om andra samtidigt som de bryr sig om en själv. Människor med 

gemensamma intressen och dylikt ses även som en indikator på samhörighet. Det kan 

exempelvis vara arbetskamrater, lagkamrater, vänner etc. (Moller m.fl. 2010). 

  

Den kulturella aspekten innebär språk och kulturella skillnader som vanligtvis kan vara 

problematiska i en individs vardag. Det kan vara saker som värderingar, klädsel, högtider, 

religion, normer etc. Med normer menar man exempelvis hur man beter sig mot varandra 

(Broady, 1998). 

 

Donald Broady (1998) skriver att man i Frankrike ansåg att just de kulturella egenskaperna 

var en oerhört betydande faktor för en integrationsprocess i det franska samhället.  Att vara 

allmänbildad och kunna tala franska med brett ordförråd var positivt. Kunskapen om att 

kunna föra sig i olika miljöer och vara bra informerad var även de positiva egenskaperna. Alla 

dessa egenskaper ansågs vara oerhört betydelsefulla och sågs som tillgångar inom det 

kulturella kapitalet. 

 

Detta är olika saker som ofta är problematiska i det vardagliga livet i ett främmande land, men 

som kan vara betydligt lättare att förbise inom idrotten. Då idrotten har sitt egna språk är det 

inte alltid nödvändigt att kunna behärska det nya landets språk till fullo för att förstå (Idrott 

och integration, 2002). 
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Jag har valt att bygga denna studie på dessa tre delar, sociala aspekter, kulturella aspekter och 

samhörighet. 

 

2.1.1 Integration 

Integration är ett gammalt begrepp. Begreppet kopplas ofta ihop med olika frågeställningar 

angående samhällssystemet och kan även förekomma i sammanhang med social förändring, 

samt social konflikt (Integrationsverket, 2004).   

 

Samhället kan ses som ett resultat av olika integrationsmekanismer. Mekanismer som 

förklarar hur olika sociala, geografiska och kulturella ting fungerar. Att ha delade 

föreställningar som värderingar, språk, symboler och gemensamma normer är ett sätt för 

människor att känna en gemenskap (Integrationsverket, 2004).   

 

Det är viktigt att bestyrka den normativa aspekten av integrationsdefinitionen. Dess 

huvudsakliga funktion inom just forskningen är att vara ett förklarande och beskrivande 

begrepp i samhället. Saker som etniska relationer, politisk praktik, vägledande och 

orienterande för mänskligt handlande, är vad begreppet integration är grund för 

(Integrationsverket, 2004).   

 

Integration kan ses som en process med flera dimensioner. Det är både en process på individ 

nivå samtidigt som det är en process på samhällsnivå. På samhällsnivån pratar man om flera 

integrationsprocesser. Några aspekter som brukar förekomma i ett samhälle med många olika 

etniska ursprung är sociala, ekonomiska och kulturella aspekter. Den processen på individnivå 

handlar till stor del om individens eget initiativtagande. Det är upp till individen att utifrån 

sina förutsättningar uppnå sina mål (Integrationsverket, 2004). 

 

Den sociala aspekten är en del av integrationsprocessen för en individ. De sociala aspekterna 

kan även benämnas som socialt kapital. Med detta menas att ha tillgångar i vänskapsband, 

personkontakter, släktrelationer m.m. Tillsammans med den sociala aspekten är den kulturella 

aspekten en del i integrationsprocessen. I det vardagliga livet kan språk och kulturella 

skillnader vara problematisk. Inom idrotten är detta inte ett hinder. Saker som värderingar, 

klädsel, högtider, religion, normer etc. ses som kulturella aspekter (Integrationsverket, 2004). 
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2.1.2 Invandrare 

Ordet invandrare är inte ett allt för gammalt ord. Det är först efter 1970-talet som det började 

användas. Innan dess hette det utlänning. Ordet utlänning hade till en början en negativ klang 

och blev därför ersatt med ordet invandrare för få ett mer värdeneutralt ord för en person som 

flyttat från ett land till ett annat för att leva där (Winfridsson, 1982). 

 

Ordet invandrare har en betydligt bredare innebörd idag. Flyktinginvandrare, svenskar födda 

utrikes och barn i familjer där en eller båda föräldrarna är födda i utlandet(första- eller 

andragenerationens invandrare) (Winfridsson, 1982). 

 

När begreppet invandrare används i den här studien förekommer ingen skillnad på om 

individen ifråga är första- eller andragenerationens invandrare. 

 

2.1.3 Idrott 

Idrott är ett samlingsnamn för fysiska aktiviteter. Det slog igenom under 1800-talet som ett 

begrepp för olika kroppsrörelser och övningar. Det ses även som en fornnordisk beteckning. 

Det finns en rad olika definieringar. Ett av dessa kommer från riksidrottsförbundet som säger:  

 

"Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. 

Idrott består av träning och lekt, tävling och uppvisning" (Idrotten vill, 2009, sida 11). 

 

Idrott menar inte enbart de aktivt idrottande individerna. Engagerade föräldrar vars 

involverande är allt från skjutsande till och från idrottsaktiviteter, till att vara en av åskådarna 

i publiken. Dessa individer är också delaktiga i idrotten.  Det räcker att man är intresserad för 

att vara en del av idrotten. Begrepp som gymnastik, motion, lek etc. kan ibland förekomma 

som synonymer till idrott (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

2.2 Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer relevant fakta tas upp angående ämnet i studien. Detta görs för 

att ge läsaren fakta kring ämnet och samtidigt erbjuda ytterligare information i ämnet. 
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Sedan långt tillbaka har invandring och utvandring funnits i den mänskliga historien. Skälen 

till invandring och utvandring är oftast förtryck, arbetslöshet, politisk förföljelse etc. Dessa 

saker tvingar alltså människor i flera fall att lämna sina länder och kulturer för att 

förhoppningsvis få det bättre i ett främmande land (Winfridsson, 1982). 

 

I Danmark har idrottsklubbar fått en central roll i att lösa integrationsproblem. Under 1960-

talet ökade invandringen till Danmark och det fick utvecklingen av integrationsarbeten att bli 

uppmärksammade. Den nuvarande integrationspolitiken syftar till att främja frivilliga 

integrationsarbeten. Idrottsklubbar har då framställts som en social gemenskap där inte bara 

integration av etniska minoriteter bearbetas (dvs. ökad idrottsutövning), utan även 

integrationen genom idrott (dvs. integration i samhället, jobb, utbildningar etc.). 

Idrottsklubbarna har dessutom blivit platser som mer eller mindre genomsyrar de danska 

normerna och värderingar utan att de specificeras (Agergaard, 2011). 

 

2.2.1 Idrotten som integrationsarena 

Idrotten kan användas som integrationsarena. Det är faktiskt en av de viktigaste 

integrationsarenorna vi har just nu. Inom idrotten får första- och andra generations invandrare 

och flyktingbarn/ungdomar chansen att umgås med barn och ungdomar med helsvenskt 

ursprung. Idrottens stora styrka är dess bredd. Vem som helst kan delta för att alla är 

välkomna oavsett kön, ålder, samhällsklass eller etnicitet (Fundberg, 2003). 

 

I Idrottssammanhang finns det inga speciella språk. Idrottens språk är entydigt och 

internationellt och kan därför förstås av alla. Barn och ungdomar hamnar i miljöer inom 

idrotten där prestation blir det man kollar på istället för deras etnicitet eller bakgrund. Med det 

menas att även om lagkamraterna har olika religion eller språk, är deras gemensamma mål 

exempelvis att vinna matchen. Fördelen med idrott är att individer i många lägen "tvingas" att 

sträva mot samma mål, något som förekommer i princip hela tiden i exempelvis lagidrott. Där 

kommer det alltid att krävas ett gemensamt lagarbete för att laget skall kunna nå målet. Man 

kan även se idrotten som en mötesplats vars funktion är att hjälpa invandrare att komma in i 

det svenska samhället och se hur det fungerar just nu (Peterson, 2000).  
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2.2.2 Föreningslivet 

Idrotten och föreningslivet ska vara öppen för alla i Sverige. Dock är inte alla medborgare 

med i idrottsverksamheten.  Studier visar att pojkar idrottar mer än flickor samt att de med 

lägre socioekonomisk status inte alls idrottar lika mycket som de med hög socioekonomisk 

status. Svenskfödda som invandrande barn och ungdomar, det gäller samtliga.  Inom 

föreningslivet är barn och ungdomar med invandrarbakgrund betydligt färre, speciellt flickor. 

"Idrotten vill" strävar för att alla barn och ungdomar med invandrarbakgrund ska få vara med 

och delta inom idrotten. Det ideella arbetet inom idrotten gör att idrotten kan få med sig 

många föräldrar och kan på det viset bli en bra mötesplats för nyanlända. De kan då lättare bli 

delaktiga och få kontakter i sitt nya hemland (Hertting & Karlefors, 2012). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken påverkan idrott och integration kan ha i 

samhället. Att undersöka vad idrotten har betytt för de som levt i Sverige större delen av sina 

liv och i samband med idrotten integrerat i det svenska samhället. Om svaren skiljer sig, 

beroende på vilken idrottslig nivå man befinner sig på, kommer även att undersökas.  

 

- Hur beskriver idrottare med invandrarbakgrund aspekter av socialt kapital förvärvat genom 

idrott? 

- Hur beskriver idrottare med invandrarbakgrund aspekter av kulturellt kapital förvärvat 

genom idrott? 

- Hur beskriver idrottare med invandrarbakgrund aspekter av samhörighet förvärvat genom 

idrott? 
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4. Metod 

Metoden för studien kommer att presenteras i detta kapitel. Detta för att läsaren ska få en bra 

överblick och en förståelse för varför det blivit den metod det blev. Exempel på olika metoder 

kommer att genomgås. 

 

4.1 Design 

För att genomföra en undersökning finns det flera olika sätt att gå till väga.  Man kan använda 

sig av antingen numeriska metoder eller icke numeriska metoder. De icke numeriska 

metoderna kan bestå av olika sorters intervjuer. Det kan exempelvis vara gruppintervjuer eller 

enskilda intervjuer. Att använda en icke numerisk metod innebär att man går mer på djupet. 

Det kan till exempel vara intervjuer där man går djupare in i det tilltänkta ämnet. Meningen är 

att man ska försöka förstå en annan individs värld. Med det menas att få reda på hur någon 

annan ser på sin egen tillvaro. Syftet med metoderna är att få fram beskrivande fakta kring 

individer (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

En icke numerisk metod kan utföras på olika sätt. Det kan ske genom exempelvis 

observationer, vid undersökning av exempelvis grupper eller gruppdynamik av något slag kan 

det vara lämpligt att använda sig av intervjuer. Intervjuerna kan då exempelvis utföras i grupp 

eller enskilt beroende på vilken sorts fakta som eftersökes. Numeriska metoder används vid 

undersökningar där bred fakta eftersökes från ett större antal individer. Ofta är det i 

sammanhang där saker ska jämföras eller föras in i statistiska dokument i form av olika 

variabler (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Den information man eftersöker är oftast ytlig. Information om upplevelser, händelser, 

intressen eller individer är några exempel. Det intressanta är att på något sätt kunna finna 

samband.  Man brukar därför säga att det finns ett nomotetiskt intresse i den kvantitativa 

undersökningen. De fakta som införskaffas vid en numerisk undersökning skall vara mätbar, 

eller kunna göras mätbar. Detta för att samband lättare ska kunna hittas mellan de olika 

intressen man undersökt (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Det finns fler olika sorters metoder för att samla in data med en numerisk metod. Det kan vara 

frågeformulär, observationer, intervjuer. Vilket man väljer att använda är helt beroende på 

vilken sorts undersökning som skall göras. Har man möjlighet och kan behärska tekniken kan 

man även göra enkätundersökningar via en dator och olika program. Då finns enkäten oftast 



15 
 

via internet och nås då endast via en dator eller annan teknik med koppling till internet. Det 

negativa med enkätundersökningar är att den mänskliga kontakten med respondenten uteblir 

helt och kan vara en av orsakerna till att man oftast får fler "oärliga" svar vid 

enkätundersökningar än exempelvis intervjuer. Det gäller att skicka ut påminnelser och göra 

sig uppmärksammad för att uppnå största möjliga antal av respondenter (Eliasson, 2010). 

 

Den metod jag valt för den här studien är en numerisk metod. Jag har valt att använda mig av 

en enkätundersökning, som även kallas frågeformulär, vars syfte är att besvaras av individer 

med invandrarbakgrund. Sambanden mellan de olika frågekategorierna i enkäten är det 

intressanta och förhoppningsvis finner jag någon form av samband, om inte blir det iallafall 

bekräftat att det inte finns något samband mellan de saker jag fått fram.  

 

4.2 Urval 

För att man skall kunna dra olika sorters slutsatser om en hel population, krävs det att man får 

förlita sig på det urval man har gjort. Därför är urvalet extra viktigt. Det finns flera olika 

sorters urval, exempelvis endast deltagare på Stockholm maraton, endast ungdomar mellan 

15-17 år, endast studerande vid Karlstads universitet. Allt beror på vad man ska undersöka 

och hur man ska undersöka det (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Jag valde att använda mig av en publik enkätundersökning. Detta för att jag inte har de 

resurser som krävs eller tiden för att kunna samla in större mängd data på annat sätt. Med mer 

tid och större resurser hade man givetvis kunnat göra på andra sätt. De personerna som blivit 

utvalda att svara på enkäten är personer med annat ursprung än Sverige. Med detta menas att 

personen ifråga antingen är född i ett annat land än Sverige eller att någon av personens 

föräldrar är födda i ett annat land. Personen ska ha tillbringat större delen av sitt liv i Sverige 

och vara medlem i en idrottsförening. Genom att ta kontakt med olika idrottsföreningar 

lyckades jag få in personer som överensstämmer med urvalskraven. Det finns ingen specifik 

åldersgräns eller något könsrelaterat i den här undersökningen. Det var 71 respondenter som 

valde att svara på enkätundersökningen. 

 

 

Eftersom jag vill undersöka om integrationsprocessen skiljer sig beroende på vilken idrottslig 

nivå man befinner sig på, har jag delat in respondenterna i tre olika grupper beroende på hur 

de svarade i enkäten. De olika grupperna är "Korpen", "Lägre nivå" och "Högre nivå". 
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Med "Korpen" menas att man antingen spelar på den nivå som korpen inom fotbollen innebär, 

eller tränar/motionerar med liknande intensitet som det innebär. "Lägre nivå" använde jag för 

de som spelar i divisionerna 4-7 inom fotbollen eller motsvarande inom andra idrotter. 

Om man spelade i division 3 eller högre hamnade man i gruppen "Högre nivå". Då syftar jag 

framförallt på fotbolls divisioner, men motsvarande inom andra idrotter räknas givetvis också. 

”Korpen” är alltså lägst, sedan kommer ”Lägre nivå” och högst ”Högre nivå” när de olika 

idrottsliga nivåerna tas upp. 

 

Varför jag valt att utgå från fotbollens divisionssystem är för att det var till stor del 

fotbollsföreningar som jag tog kontakt med. Eftersom att enkäten är en publikenkät och 

idrottare från andra idrotter kan komma att ha tillgång till enkäten, ansåg jag att de också ska 

kunna svara på enkäten även om man inte är fotbollsspelare och la därför till "motsvarande 

inom andra idrotter" på grupperna. För att i just den här undersökningen spelar det ingen roll 

vilken idrott du håller på med, bara de andra kriterierna ovan uppfylls. 

 

4.3 Mätinstrument 

Det finns olika sorters mätinstrument. Vid användning av en numerisk metod, kan det vara 

lämpligt att använda exempelvis strukturerade intervjuer, enkätundersökningar, indirekt 

observation etc. De olika metoderna brukar karaktäriseras av bland annat kvantitet, struktur, 

standardisering (Hassmén & Hassmén, 2008). I den här studien användes en enkät som 

mätinstrument. Den besvarades av respondenter som jag valt utifrån den beskrivningen som 

tas upp i urvalsavsnittet. Enkäten skapades i programmet "Survey and report". När 

insamlingen av data var färdig, sammanställdes detta i ett program som kallas "SPSS". Där 

gjordes olika sammanställningar och jämförelser och olika sorters test för att undersöka all 

data.  Tabeller och olika figurer skapades för att på ett lättare sätt redovisa för läsaren de olika 

resultaten av frågorna från enkäten. 

 

4.4 Genomförande 

För att kunna genomföra den här studien har jag använt mig av en s.k. publik internetenkät. 

Det innebär att man kan nå enkäten via en länk, vilket underlättar avsevärt för 

datainsamlingen då det går att besvara frågorna både på datorer och olika mobiltelefoner eller 

surfplattor. Enkäten var ute i ca en veckas tid för att samla in den data som behövdes för att 

undersökningen skulle vara möjlig. 
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Själva enkäten skapades i ett program vars namn är "Survey and report". När respondenten 

svarat på enkäten och slutligen tryckt på knappen "skicka svar", kommer detta direkt in i ett 

program där jag kan se och följa resultaten under arbetets gång. Det enda som krävs för att 

man ska kunna nå enkäten, bortsett från dator, surfplatta eller mobiltelefon, är en 

internetanslutning.   

 

4.5 Databearbetning 

Samtliga svar från alla respondenter har bearbetats i de två olika dataprogrammen "Survey 

and report" och "SPSS". Som jag nämnt tidigare är enkäten skapad i programmet "Survey and 

report". Där tillverkades enkäten från grunden och blev sedan publicerad. När jag fått den 

data som var nödvändig för studien, avslutades enkäten och alla data exporterades till 

programmet "SPSS". "SPSS" användes för att bearbeta den data som behövdes för studiens 

frågeställningar. Dessa program är väldigt bra när det gäller en sådan här undersökning. 

 

Enkäten bestod av tre frågebatterier med fyra frågor vardera. Respondenterna delades in i 

grupper utifrån vad de svarat på vissa frågor. Grupperna är beroende på vilken idrottslig nivå 

de anser sig själva vara på. Grupperna är K= Korpnivå, L=Lägre nivå, H=Högre nivå. De tolv 

frågorna har analyserats var och en för sig. Jag har använt mig av beskrivande statistik, 

frekvenstabeller och hypotesprövning. Hypotesprövning är lämpligt för att det kan utföra tre 

olika tester samtidigt. Detta gjordes på de tre frågebatterierna och de tre olika grupper av 

individer för att se om de skiljer sig.  

 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är en viktig del i ett arbete. Att data man söker och får in är pålitlig och säker är 

avgörande för om ett arbete är pålitligt och tillförlitligt. Stabilitet, förutsägbarhet, pålitlighet 

är det som reliabilitet handlar om. Med andra ord beskriver det noggrannheten och framförallt 

säkerheten i en mätning. I den här studien har frågorna testats av en person, innan enkäten 

skickades ut, för att se om frågorna är gjorda på ett korrekt sätt. Med validitet menas att man 

mäter det man vill mäta. Förenklat kan man säga att det är att man "siktar rätt". Att 

respondenterna uppfattar frågorna på det sätt som jag uppfattar frågorna. Fungerar inte detta, 

funkar inte heller de data som inkommer då det inte är helt klart vad det är som gäller. 

(Hassmén & Hassmén, 2008). 
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Med hjälp av reliabilitetstester kunde jag undersöka om de tre olika frågebatterierna var 

reliabla. Dessa tester genomfördes i programmet SPSS. De olika frågebatterierna fick 

värdena: 

socialt-kapital=.65, kulturellt-kapital=.69, samhörighet= .79. De här värden påvisar att 

samtliga frågebatterier är reliabla, men endast frågebatteriet "samhörighet" är statistiskt 

säkerställt. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Det finns fyra krav för att skydda individen i en undersökning. 

Det första kravet är informationskravet. Individen ifråga ska informeras om att allt deltagande 

i undersökningen är helt frivilligt och att undersökningen går att avbryta när som helst. Vilka 

villkor som gäller för deltagandet ska även tas upp (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten skall ha visat samtycke för att delta i 

undersökningen. Om respondenten är under 15 år skall detta samtycke fås genom föräldrar 

eller annan vårdnadshavare. Medverkar man i undersökningen har man rätt att själv bestämma 

på vilka villkor man vill delta (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Att allt är anonymt och konfidentiellt är av stor vikt. Konfidentialitetskravet innebär just att 

det ska vara omöjligt för någon utomstående att ha tillgång till uppgifter med koppling till 

respondenten ifråga. Saker som är känsliga varierar från olika undersökningar, men 

tystnadsplikt råder vid dessa fall (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Det sista och fjärde kravet kallas nyttjandekravet. Det ska förklaras vad de insamlade 

uppgifterna skall användas till. Att det bara ska användas i undersökningens syfte skall klart 

och tydligt framkomma för respondenten (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Undersökningens enkäter kommer att vara under helt konfidentiella ramar. Detta för att det är 

viktigt att respondenterna ska kunna vara helt anonym. Det enda som kommer att framgå är 

respondentens kön och ålder. Det positiva med att allt är anonymt är att respondenten ifråga 

kan vara helt ärlig i sina val i hela intervjun. Detta kan hjälpa trovärdigheten i de svar som 

lämnas i enkäterna (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Ett informationsbrev skickades ut till idrottsföreningar och respondenter med innehåll av 

samtliga krav. Detta för att alla ska veta förutsättningarna för deltagandet i undersökningen 

och vad den kommer att användas till. 
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5. Resultat 

I kapitlet presenteras en dataanalys på de inkomna resultaten. Först kommer data från de fyra 

frågor som kopplas till socialt kapital. Därefter kommer ett avsnitt bestående av data från fyra 

frågor med koppling till kulturellt kapital. Det tredje och sista frågebatteriet är samhörighet 

och dess frågor och data tas upp efter det kulturella kapitalet. Det sista som tas upp i 

resultatkapitlet är variabler och data från de tre frågebatterierna, ihopsummerade. De fyra 

frågorna i varje frågebatteri har slagits ihop i sina respektive frågebatterier och därefter har 

olika variabler tagits fram och behandlats. 

5.1 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet har undersökts med hjälp av fyra frågor. Den första frågan fokuserade 

mot om man träffat nya människor (Se fråga 1 bil 1). Den andra frågan handlade om man lärt 

känna nya vänner genom idrotten. Den tredje frågan kopplades till om man träffat större delen 

av sina vänner inom idrotten. Fjärde och sista frågan på detta kapitel var om man hade 

gemensamma intressen med sina lagkamrater eller träningskamrater. 

I tabell sammanfattas respondenternas svar. 

Tabell 1.1 

Träff med nya människor genom idrott: 

  

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra   4,8 % (1)   30,8 % (8)   25,0 % (6) 

Stämmer bra 76,2 % (16)   46,2 % (12)   58,3 % (14) 

Stämmer ganska bra 19,0 % (4)   23,1 % (6)   12,5 % (3) 

Stämmer inte så bra       0 %         0 %     4,2 % (1) 

Stämmer inte alls       0 %         0 %        0 % 

   100 %    100 %    100 % 

 

Enligt tabell 1 svarade majoriteten att det stämde att man träffat nya människor genom 

idrotten. Mest positivt svarade L gruppen, ML=4.08(.75)
1
, MH=4.04(.75). MK =3,86 (.48). 

Emellertid var skillnaderna mellan grupperna inte signifikanta, F(2, 70)= .68, p= .51. N=71. 

                                                      
1
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 

2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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Den andra frågan som ställdes mätte om man lärt känna nya vänner genom idrotten. 

Respondenternas svar presenteras i tabellen som följer. 

 

Tabell 1.2 

Nya vänner genom idrotten: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra     4,8 % (1)   30,8 % (8)   16,7 % (4) 

Stämmer bra   66,7 % (14)   50,0 % (13)   58,3 % (14) 

Stämmer ganska bra   28,6 % (6)   19,2 % (5)   25,0 % (6) 

Stämmer inte så bra        0 %        0 %         0 % 

Stämmer inte alls        0 %        0 %        0 % 

     100 %    100 %     100 % 

Enligt tabell 1.2 svarade majoriteten o alla grupper att det stämmer bra att man lärt känna nya 

vänner genom idrotten. Mest positivt svarade L gruppen: ML=4.12(.71)
2
, MH=3.92(.65). MK 

=3.76 (.54). Skillnaderna var inte signifikanta, F(2, 70)= 1.78, p= .18. N=71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 

2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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Den tredje frågan som ställdes mätte om man träffat större delen av sina vänner genom en 

idrottsförening. Respondenternas svar presenteras i tabellen som följer. 

 

Tabell 1.3 

Träffat stor del av vänskapskrets genom en idrottsförening: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra         0 %     7,7 % (2)     4,2 % (1) 

Stämmer bra   17,3 % (3)   23,1 % (6)   41,7 % (10) 

Stämmer ganska bra   61,9 % (13)   57,7 % (15)   29,2 % (7) 

Stämmer inte så bra   23,8 % (5)     7,7 % (2)   25,0 % (6) 

Stämmer inte alls        0 %     3,8 % (1)        0 % 

    100 %    100 %    100 % 

Enligt tabell 1.3 svarade majoriteten att påståendet om att de träffat större delen av sina 

vänner genom idrotten stämmer ganska bra. mest positivt svarade H gruppen, MK=2.90(.63)
3
, 

ML=3.23(.86). MH =3.25 (.90). Skillnaderna var inte statistiskt säkerställda, F(2, 70)= 1.26, 

p= .29. N=71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 

2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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Den fjärde frågan som ställdes mätte om man delar vissa intressen med sina 

lagkamrater/träningskamrater. Respondenternas svar presenteras i tabellen som följer. 

 

Tabell 1.4 

Delar intressen med lagkamrater/träningskamrater: 

 

Frekvens     K L H 

Stämmer mycket bra     9,5 % (2)     7,7 % (2)     4,2 % (1) 

Stämmer bra     9,5 % (2)   19,2 % (5)   41,7 % (10) 

Stämmer ganska bra   71,4 % (15)   61,5 % (16)   41,7 % (10) 

Stämmer inte så bra     9,5 % (2)     7,7 % (2)   12,5 % (3) 

Stämmer inte alls        0 %      3,8 % (1)        0 % 

    100 %     100 %    100 % 

Enligt tabell 1.4 svarade majoriteten att påståendet stämmer ganska bra. Mest positivt svarade 

H gruppen, MK=3.19(.75)
4
, ML=3.19(.85). MH =3.25 (.79). Skillnaderna mellan grupperna var 

inte signifikanta, F(2, 70)= .40, p= .66. N=71. 

 

 

  

                                                      
4
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 

2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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5.2 Kulturellt kapital 

Kulturellt kapital har undersökts med hjälp av fyra frågor, där respondenten fått kryssa i om 

det stämmer in på en själv. På den första frågan fick respondenten svara på om man lärt sig 

om det svenska språket genom idrotten. Den andra frågan handlar om man har blivit 

inspirerad av sina lagkamrater/träningskamrater angående sin klädsel. Tredje frågan behandlar 

sociala-normer och om man lärt sig något om de som finns i det svenska samhället genom 

idrotten. Sista frågan på detta frågebatteri kopplas till de högtider vi har i Sverige och om man 

har lärt sig om dessa genom idrotten.  

 

Den femte frågan som ställdes mätte om man har lärt sig om det svenska språket genom 

idrotten. Respondenternas svar presenteras i tabellen som följer. 

 

Tabell 1.5 

Lärt det svenska språket genom idrotten: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra       0 %     3,8 % (1)     8,3 % (2)  

Stämmer bra   14,3 % (3)   26,9 % (7)   37,5 % (9) 

Stämmer ganska bra   61,9 % (13)   46,2 % (12)   37,5 % (9) 

Stämmer inte så bra   23,8 % (5)    19,2 % (5)   12,5 % (3) 

Stämmer inte alls        0 %      3,8 % (1)     4,2 % (1) 

    100 %     100 %    100 % 

Enligt tabell 1.5 har majoriteten svarat att det stämmer ganska bra att de lärt sig om det 

svenska språket genom idrotten. Mest positivt svarade H gruppen, MK=2.90(.63)
5
, 

ML=3.08(.89). MH =3.33 (.96). Gruppernas skillnader var inte signifikanta, F(2, 70)= 1.45, p= 

.24. N=71. 

 

 

 

 

                                                      
5
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 

2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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Den sjätte frågan som ställdes mätte om man inspireras av sina lagkamrater/träningskamrater 

för sin klädsel. Respondenternas svar presenteras i tabellen som följer. 

 

Tabell 1.6 

inspireras av lagkamrater/träningskamrater för klädsel: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra        0 %   11,5 % (3)  12,5 % (3) 

Stämmer bra   52,4 % (11)   46,2 % (12)  50,0 % (12) 

Stämmer ganska bra   42,9 % (9)   34,6 % (9)  29,2 % (7) 

Stämmer inte så bra     4,8 % (1)     7,7 % (2)    8,3 % (2) 

Stämmer inte alls        0 %        0 %       0 % 

    100 %    100 %   100 % 

Enligt tabell 1.6 har majoriteten svarat att det stämmer ganska bra att de inspireras av sina 

lagkamrater/träningskamrater för sin klädsel. Mest positivt svarade H gruppen, 

MK=2.48(.60)
6
, ML=2.62(.80). MH =2.67 (.82). Skillnaderna mellan grupperna var inte 

statistiskt säkerställda, F(2, 70)= .37, p= .68. N=71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 

2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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Den sjunde frågan som ställdes mätte om man genom idrotten har lärt sig om sociala-normer 

som finns i samhället. Respondenternas svar presenteras i tabellen som följer. 

 

Tabell 1.7  

Lärande om sociala-normer i samhället: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra        0 %     7,7 % (2)     4,3 % (1) 

Stämmer bra   23,8 % (5)   61,5 % (16)   26,1 % (6) 

Stämmer ganska bra   66,7 % (14)   19,2 % (5)   52,2 % (12) 

Stämmer inte så bra     9,5 % (2)   11,5 % (3)   13,0 % (3) 

Stämmer inte alls        0 %        0 %     4,3 % (1) 

    100 %    100 %    100 % 

Enligt tabell 1.7 har majoriteten svarat att det stämmer ganska bra att idrotten har lärt dem om 

de sociala-normer som finns i det svenska samhället. Mest positivt svarade L gruppen, 

MK=3.14(.57)
7
, ML=3.65(.80). MH =3.13 (.87). Gruppernas skillnader var signifikanta, F(2, 

70)= 3.75, p= .03. N=71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 

2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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Den åttonde frågan som ställdes mätte om man har lärt sig om de högtider som firas i Sverige 

genom idrotten. Respondenternas svar presenteras i tabellen som följer. 

 

Tabell 1.8 

Lärande om högtider i Sverige genom idrotten: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra   14,3 % (3)   11,5 % (3)     4,2 % (1) 

Stämmer bra   47,6 % (10)   53,8 % (14)   33,3 % (8) 

Stämmer ganska bra   23,8 % (5)   23,1 % (6)   50,0 % (12) 

Stämmer inte så bra   14,3 % (3)   11,5 % (3)   12,5 % (3) 

Stämmer inte alls        0 %        0 %        0 % 

    100 %    100 %    100 % 

 

Enligt tabell 1.8 har majoriteten svarat att det stämmer ganska bra att de lärt sig om de 

högtider som firas i Sverige genom idrotten. Mest positivt svarade L gruppen, MK=2.62(.92)
8
, 

ML=2.65(.85). MH =2.29 (.75). De skillnader som fanns mellan grupperna var inte 

signifikanta, F(2, 70)= 1.37, p= .26. N=71. 

 

  

                                                      
8
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 

2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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5.3 Samhörighet 

Samhörighet har undersökts med hjälp av fyra frågor, där respondenten fått kryssa i om det 

stämmer in på en själv. Frågebatteriet inleds med en fråga som behandlar om man känner sig 

delaktig inom idrotten. Om man umgås med sina lagkamrater/träningskamrater utanför 

idrotten, dvs. träningar och matcher/tävlingar, får man svara på i den andra frågan. Den tredje 

frågan kopplas till feedback och om man får detta av sina lagkamrater/träningskamrater när 

man idrottar. Det fjärde och absolut sista frågan handlar helt enkelt om man trivs inom 

idrotten. 

 

Den nionde frågan som ställdes mätte om man känner sig delaktig inom idrotten. 

Respondenternas svar presenteras i tabellen som följer. 

 

Tabell 1.9 

Delaktig inom idrotten: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra    9,5 % (2)   38,5 % (10)    25,0 % (6) 

Stämmer bra  66,7 % (14)   50,0 % (13)   54,2 % (13) 

Stämmer ganska bra  23,8 % (5)   11,5 % (3)   20,8 % (5) 

Stämmer inte så bra       0 %        0 %        0 % 

Stämmer inte alls       0 %        0 %        0 % 

 100 % 100 % 100 % 

 

Enligt tabell 1.9 har majoriteten svarat att det stämmer bra att de känner sig delaktiga inom 

idrotten. Mest positivt svarade L gruppen, MK=3.86(.57)
9
, ML=4.27(.67). MH =4.04(.90). Det 

fanns skillnader mellangrupperna, dock var inte dessa statistiskt säkerställda, F(2, 70)= 2.38, 

p= .10. N=71. 

 

 

                                                      
9
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 

2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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Den tionde frågan som ställdes mätte om man umgås med sina lagkamrater/träningskamrater 

även utanför träning och matcher/tävling. Respondenternas svar presenteras i tabellen som 

följer. 

 

Tabell 1.10 

Umgås med lagkamrater/träningskamrater utanför träning och matcher/tävling: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra     9,5 % (2)   42,3 % (11)   33,3 % (8) 

Stämmer bra   47,6 % (10)   30,8 % (8)   37,5 % (9) 

Stämmer ganska bra   38,1 % (8)   19,2 % (5)     4,2 % (1) 

Stämmer inte så bra     4,8 % (1)     7,7 % (2)   25,0 % (6) 

Stämmer inte alls        0 %        0 %        0 % 

    100 %    100 %    100 % 

Enligt tabell 1.10 har majoriteten svarat att det stämmer bra att de umgås med sina 

lagkamrater/träningskamrater utanför träning och match/tävling. Mest positivt svarade L 

gruppen, MK=3.62(.74)
10

, ML=4.08(.98). MH =3.79 (1.18). Gruppernas skillnader var inte 

signifikanta, F(2, 70)= 1.30, p= .29. N=71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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Den elfte frågan som ställdes mätte om man får feedback från sina 

lagkamrater/träningskamrater när man idrottar. Respondenternas svar presenteras i tabellen 

som följer. 

 

Tabell 1.11 

Feedback från lagkamrater/träningskamrater vid idrottande: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra   14,3 % (3)   44,0 % (11)   33,3 % (8) 

Stämmer bra   38,1 % (8)   36,0 % (9)   41,7 % (10) 

Stämmer ganska bra   42,9 % (9)   16,0 % (4)   20,8 % (5) 

Stämmer inte så bra     4,8 % (1)     4,0 % (1)     4,2 % (1) 

Stämmer inte alls        0 %        0 %        0 % 

    100 %    100 %    100 % 

Enligt tabell 1.11 har majoriteten svarat att det stämmer bra att de får feedback av sina 

lagkamrater/träningskamrater när de idrottar. Mest positivt svarade L gruppen, 

MK=3.62(.81)
11

, ML=4.20(.87). MH =4.04 (.86). Skillnaderna var inte statistiskt säkerställda, 

F(2, 70)= 2.82, p= .07. N=71. 
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 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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Den tolfte och sista frågan som ställdes mätte om man trivs inom idrotten. Respondenternas 

svar presenteras i tabellen som följer. 

 

Tabell 1.12 

Trivsel inom idrotten: 

 

Frekvens K L H 

Stämmer mycket bra   47,6 % (10)   57,7 %(15)   62,5 % (15) 

Stämmer bra   33,3 % (7)   42,3 % (11)   29,2 % (7) 

Stämmer ganska bra   19,0 % (4)        0 %     8,3 % (2) 

Stämmer inte så bra        0 %        0 %        0 % 

Stämmer inte alls        0 %        0 %        0 % 

 100 %    100 %    100 % 

 

Enligt tabell 1.12 har majoriteten svarat att det stämmer bra, på gränsen till mycket bra, att de 

trivs inom idrotten inom idrotten. Mest positivt svarade L gruppen, MK=4.29(.78)
12

, 

ML=4.58(.50). MH =4.54 (.66). De skillnader som fanns var inte signifikanta, F(2, 70)= 1.34, 

p= .27. N=71. 

 

  

                                                      
12

 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
2
 M betecknar de olika gruppernas aritmetiska medelvärden. Inom parentes finns standardavvikelserna. 
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5.4 Sum-variabler 

Individernas gruppvisa svar beskrevs och skillnader undersöktes i tidigare avsnitt. I detta 

avsnitt kommer jag att summera variablerna för att dels beskriva och dels jämföra gruppernas 

svar per frågebatteri dvs. socialt kapital, kulturellt kapitalt och samhörighet. 

 

De fyra frågorna som kopplas till socialt kapital summerades och detsamma gjordes vad 

gäller kulturellt kapital och samhörighet. Medelvärde och standardavvikelser kan man se i den 

tabell som följer 

 

Tabell 2.1 Sum-variabler  

 K L H 

Socialt kapital 3.42 ( .33) 3.65 (.62) 3.65 (.52) 

Kulturellt 

kapital 

2.79 (.46) 3.00 (.62) 2.84 (.63) 

Samhörighet 3.85 (.57) 4.30 (.67) 4.10 (.67) 

 

Enligt tabell 2.1 framträder skillnader mellan alla grupper i alla sum-variabler. Emellertid är 

statistiskt säkerställda enbart skillnader mellan K och L grupp i aspekter av samhörighet, 

 F(2, 70)=3.14, p<.05. N=71. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer både resultaten att analyseras och diskuteras samt den metod jag valde 

för att utföra undersökningen. Syftet var att fokusera på invandrare som utövar idrott och 

deras integration genom idrotten. Mer specifikt formulerades tre frågeställningar, dvs.:  

 

- Hur beskriver idrottare med invandrarbakgrund aspekter av socialt kapital förvärvat genom 

idrott? 

- Hur beskriver idrottare med invandrarbakgrund aspekter av kulturellt kapital förvärvat 

genom idrott? 

- Hur beskriver idrottare med invandrarbakgrund aspekter av samhörighet förvärvat genom 

idrott? 

 

Vad gäller den första frågeställningen visar mina resultat att socialt kapital har förärvats 

genom idrotten, enligt samtliga respondenterna då medelvärdena för samtliga grupper var 

positiva.  

 

Vad gäller den andra frågeställningen har respondenterna varken svarat positivt eller negativt 

till att kulturellt kapital förvärvats genom idrotten. Medelvärdena var strax över 2.5 för 

samtliga grupper, vilket ändå får ses som ett mer positivt resultat än negativt, med liten 

marginal.  

 

Vad gäller den tredje och sista frågeställningen har jag funnit att aspekter av samhörighet har 

förvärvats genom idrotten. Respondenternas medelvärden var väldigt positiva och det gällde 

samtliga grupper. 

 

Sammanfattningsvis har resultaten från frågebatterierna varit positiva. Som jag nämnt tidigare 

har inget medelvärde varit under 2.5 och därför får gruppernas medelvärden anses vara mer 

eller mindre positiva, vissa mer än andra. Detta visar att idrottare med invandrarbakgrund har 

förvärvat aspekter av socialt kapital, kulturellt kapital och samhörighet genom idrotten. För 

mer exakta värden hänvisar jag till tabell 2.1. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Metodvalet för den här undersökningen hade en stor betydelse. Målet med undersökningen 

var att få in data från en större mängd respondenter. Valet blev då en numerisk metod för att 
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på bästa sätt kunna hantera all de data på bästa sätt. Den numeriska metodens styrkor är just 

det att man får all data i siffror och kan då lättare sammanställa i tabeller eller figurer. Om en 

icke numerisk metod använts istället, hade det tagit betydligt längre tid med tanke på den 

mängd respondenter och svar som ska gås igenom. Det negativa med den valda metoden, 

enkätundersökning, är att jag aldrig till hundra procent kan få ett intryck av om personen 

svarar ärligt. Därav krävs större antal respondenter för att säkerställa och se om det finns 

något mönster i de olika svar jag får in. 

 

Med en enkätundersökning är det viktigt att frågor och svar blir välgjorda. Med detta menas 

att den är gjord så att de data som kommer in är det man söker i studien, samtidigt som frågor 

och svar inte är för "ledande" för respondenten. För att kunna få en bra bild om hur min enkät 

var valde jag att anordna en mindre pilotundersökning för enkäten. Jag frågade då en 

utomstående person, som stämde in på mina urvalskrav, om denne kunde svara på 

enkätundersökningen och sedan ge mig feedback på huruvida enkäten var. Detta var mycket 

positivt då jag fick en chans att höra från en respondents vinkel hur enkäten och dess frågor 

uppfattas. Efter detta gjordes flertalet ändringar innan den slutligen skickades ut. 

 

I enkätundersökningen fick jag svar från 71 respondenter. Om jag skulle fått en chans att göra 

om undersökningen, skulle jag sett till att ha betydligt fler respondenter. Med fler 

respondenter hade undersökningens data blivit betydligt mer intressant och mer reliabla. Då 

kanske man skulle få en chans att på ett tydligt sätt kunna se samband mellan idrott och 

integration ur ett större perspektiv.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Mitt syfte med den här studien var att fokusera mot invandrare som utövar idrott och deras 

integration genom idrotten. Om idrotten haft någon påverkan för en människas 

integrationsprocess, dvs. det sociala och kulturella kapitalet samt samhörighet. För att kunna 

undersöka detta behövde jag få in data från personer, vars ursprung var ett annat land än 

Sverige, med bakgrund inom idrotten. Något jag även ville undersöka var om det var någon 

skillnad beroende på vilken idrottslignivå de olika respondenterna befann sig på. 

 

Samtliga frågebatterier innehöll fyra frågor vars syfte var att behandla de respektive 

områdena. Alla frågor hade fem olika svarsalternativ, 1="Stämmer inte alls", 2="Stämmer 

inte så bra", 3="Stämmer ganska bra", 4="Stämmer bra", 5="Stämmer mycket bra". För att 
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lättast tyda dessa alternativ kan man anta att alternativ ett och två är de alternativ med negativ 

betoning, att påståendet inte stämmer något vidare bra in på respondenten. Alternativ tre är 

inte negativt men gränsfall till positivt, dock säger det att något i påståendet kan stämma. Det 

fjärde och femte alternativet är positiva då respondenten anser att påståendet stämmer bra och 

i vissa fall stämmer väldigt bra. 

 

På det första frågebatteriet, socialt kapital, var resultaten snarlika på de fyra olika frågorna. 

Majoriteten av respondenterna svarade med positiva alternativ. På fråga ett och två har 

majoriteten av respondenterna svarat med alternativ fyra. De andra två frågorna hade 

alternativ tre som majoritetens svar. Ytterst få procent av respondenterna har valt alternativ ett 

eller två. För mer exakta värden kolla tabellerna 1,1-1,4. 

Sammanfattningsvis behandlade det första frågebatteriet det sociala kapitalet, i detta fall 

vänskapsband, personkontakter etc. Majoriteten av respondenterna ansåg att de förvärvat 

socialt kapital inom eller genom idrotten.  Enligt Donald Broady (1998) är detta en betydande 

aspekt för en individ vars syfte är att integreras i ett samhälle. 

 

Det andra frågebatteriet bestod av frågor kring kulturellt kapital. Resultaten liknar de i det 

föregående batteriet, dvs. att majoriteten har svarat treor eller fyror på de fyra olika frågorna. 

Det som är intressant i detta frågebatteri är den stora spridningen. Här är det betydligt fler 

respondenter vars svar varit mer negativa än i det föregående frågebatteriet. Skillnaderna 

mellan majoritet och minoritet är betydligt mindre på dessa frågor än var det varit tidigare, 

vilket har resulterat i att medelvärdena blivit lägre. Detta frågebatteri var det jag personligen 

trodde skulle få mer negativa siffror än de andra två frågebatterierna. Om det skulle vara 

något av de tre frågebatterierna där resultaten skulle vara mindre positiva, skulle jag valt just 

detta. Varför jag skulle valt just det kulturella frågebatteriet är för att kultur och idrott kanske 

inte alltid ses som gemensamma nämnare, iallafall inte i mina ögon. Att man kan lära sig 

andra språk genom idrotten känns mycket möjligt, vilket även Riksidrottsförbundets artikel 

Idrott och integration (2002) nämner, men att det sedan ska ha en betydelse gällande kunskap 

om exempelvis högtider, känns inte riktigt lika aktuellt enligt min mening. Därför är jag 

samtidigt överraskad att resultatet hade en mer "positiv riktning" än negativ. Majoriteten har 

trots allt svarat med alternativ tre eller fyra (mer exakta siffror finns i tabellerna 1.5-1.8). 

 

Det tredje och sista frågebatteriet var samhörighet. Detta frågebatteri har fått det absolut mest 

positiva resultatet. Majoriteten har valt att svara med antingen en fyra eller en femma på de 

fyra olika frågorna. Faktum är att i detta frågebatteri finns den enda frågan, i hela 

undersökningen, där majoriteten har svarat med alternativ fem. Det var ytterst få respondenter 
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som valde att svara med alternativ två och det var inte någon som valde att svara med 

alternativ ett i någon av de fyra frågorna kring området samhörighet. Resultaten från 

samhörighet ses som mycket positiva, speciellt med tanke på hur detta skulle påverka en 

integrationsprocess för en individ. Då samhörighet ses som en del i det sociala kapitalet, är 

det en viktig del för en människas integrationsprocess (Moller m.fl. 2010). Enligt den här 

undersökningen är det också just "samhörighet" som idrotten bidrar med mest enligt 

respondenterna i undersökningen. 

 

Sist i resultatdelen har jag sammanställt de olika frågebatterierna i tabell 2.1. De fyra olika 

frågorna i varje frågebatteri har lagts ihop för att få en summerande variabel. Där kan man se 

de olika gruppernas medelvärden inom de olika frågebatterierna. 

 

På det första frågebatteriet socialt kapital, har de olika grupperna väldigt snarlika 

medelvärden. Grupp K har ett medelvärde på 3.42 och både grupp L och H har medelvärdet 

3.65. Samtliga värden kan ses som positiva då de överstiger medelvärdet 2.5 med god 

marginal.  

 

Mer negativa resultat har de olika grupperna fått på frågebatteriet kulturellt kapital. Det mest 

negativa resultatet har grupp K fått med medelvärdet 2.79. Tätt därefter är grupp H med 

medelvärdet 2.84. Grupp L har alltså fått det mest positiva medelvärdet med 3. 

Detta frågebatteri fick som sagt det lägsta och mest negativa medelvärdet för samtliga 

grupper. Det var ganska väntat med tanke på vilket område frågorna behandlade och i enkäten 

kan de fyra frågorna ses som de fyra som mest avviker från det rena sportsliga området. Dock 

var det ingen grupp som fick ett medelvärde under 2.5, vilket betyder att grupperna 

åtminstone har mer positiva, än negativa, medelvärden. 

 

Det sista frågebatteriet, samhörighet, är också det med allra mest positiva resultat för samtliga 

grupper. Grupp K fick det lägsta medelvärdet på 3.85 och detta är det högsta och mest 

positiva medelvärdet gruppen har fått på något av de tre frågebatterierna. Näst högst hade 

grupp H med medelvärdet 4.10 vilket även här är det högsta och absolut mest positiva 

medelvärdet för gruppen av de tre frågebatterierna. Slutligen fick då grupp L, även i detta 

frågebatteri, det högsta medelvärdet. Medelvärdet för grupp L var 4.3, vilket får anses som ett 

mycket positivt värde då det endast saknas sju tiondelar för att nå det högsta möjliga 

medelvärdet på 5. 

 



37 
 

Att samhörighet skulle vara det frågebatteri med mest positivt resultat var ingen överraskning. 

Sport handlar mycket om samhörighet och speciellt lagsport, vilket var en stor del av 

respondenternas idrott i den här studien. För att idrott ska vara roligt krävs det självklart att 

man tycker om det man gör, men även vilka man gör det med. Det gäller såväl 

lagkamrater/träningskamrater som tränare/ledare. Att man exempelvis känner sig delaktig, blir 

hörd och framförallt trivs, är en grund för att man ska tycka om och kunna få ut något av 

idrotten. Resultat kan säkert nås utan att någon av dessa delar finns för en aktiv, men det 

brukar ytterst sällan hålla i längden (Jowett & Lavalle ,2007).    

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Vad ska man nu kunna använda detta till i framtiden? Som vår värld ser ut just nu med 

människor som flyr från krig och flyttar från sina hemländer för att kunna få hjälp och i vissa 

fall starta ett nytt liv i Sverige, behövs det olika sätt att få alla nya människor att komma in i 

det svenska samhället på bästa möjliga vis.  

 

Jag vill inte säga att idrotten är det bästa sättet. Alla individer är olika och det finns garanterat 

individer där idrott skulle få motsatt effekt, men för de individer där idrott är en hjälp i att 

integreras i samhället bör det finnas som ett alternativ. För att alternativet ska finnas kommer 

det att krävas att förbund och föreningar runt om i Sverige hjälps åt för att erbjuda barn och 

ungdomar chansen att få delta i idrotten, en av Sveriges största folkrörelser. 

Även om idrotten inte bidrar till alla de delar som finns i en integrationsprocess, kan det 

fortfarande vara en positiv faktor i de delar där idrotten faktiskt verkar. Såvida idrotten inte 

har någon negativ effekt på en integrationsprocess för en individ, mer än att varken förbättra 

eller försämra vissa delar utav den, är det iallafall ett alternativ för att underlätta integrationen 

i ett svenskt samhälle för vissa individer. 

 

Framtida forskning inom ämnet bör göras i samband med förbund och ett stort antal 

föreningar där syftet är att aktivt sträva för att se om idrott är ett hjälpmedel i en 

integrationsprocess. Lättast vore att konstruera en betydligt större enkät och sedan få in data 

från en stor mängd individer. 
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Bilaga 1  

 

Hej! 

Jag läser idrottsvetenskapliga programmet på Karlstads universitet och skriver just nu min C-uppsats. Jag håller på att undersöka om det 

finns några samband mellan idrott och att integreras i det svenska samhället. Du som är aktiv inom idrott och har ett ursprung från ett annat 

land än Sverige, har valts ut att ingå i den här undersökningen. Med detta menas att antingen du själv eller någon av dina föräldrar är födda i 

ett annat land än Sverige. 

Enkäten är givetvis helt frivillig och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan några som helst konsekvenser. Resultaten i enkäten 

kommer endast att användas i undersökningens syfte. 

Konfidentiellt 

Att svaren i enkäten är helt ärliga är viktigt för studien. Studien är därför helt anonym och innebär att dina svar kommer att behandlas 

anonymt. Det kommer då inte gå att koppla svaren till dig överhuvudtaget. 

Enkätens uppgifter kommer endast att användas i studiens syfte att undersöka idrott och integration 

  

Tidsåtgång 

Enkäten kommer ta ca 8-10 minuter att fylla i. 

Om du har några frågor kring enkäten kan du kontakta mig via mejl på 

Leifsson92@hotmail.com 

Tack på förhand 

Anders Leifsson 

Jag är.. 

Man 

Kvinna 

1. Jag är född år... (svara med fyra siffror, ex 1990) 

 

2. Kryssa i det påståendet som stämmer för dig (Om inte något av dessa alternativ stämmer kan du avsluta enkäten): 

Jag är född i ett annat land än Sverige 

Min mamma eller pappa är född i ett annat land än Sverige 

3. Jag har utövat idrott i... 

3 år eller mindre 

4-7 år 

8 år eller mer 

4. Jag anser mig vara... (Kryssa i det alternativ som stämmer bäst för dig) 

Idrottare på fritiden (Ex. Korpen(fotboll), tränar för välmående/för att det är roligt eller motsvarande i annan idrott) 

Idrottare på lägre divisioner (Ex. Div 7-4, fotboll eller motsvarande i annan idrott) 

Idrottare på högre divisioner (Ex. Div 3-högsta, fotboll eller motsvarande i annan idrott) 

 

5. Kryssa i det alternativet som stämmer bäst för dig: 

  
Stämmer inte 

alls 

stämmer inte så 

bra 

Stämmer ganska 

bra 

stämmer 

bra 

stämmer mycket 

bra 

Jag har träffat nya människor genom idrotten: 
     

 

Jag har lärt känna nya vänner genom idrotten:      

 

Större delen av mina vänner har jag träffat genom en 

idrottsförening: 
     



 

 
 

  
Stämmer inte 

alls 

stämmer inte så 

bra 

Stämmer ganska 

bra 

stämmer 

bra 

stämmer mycket 

bra 

 

Jag delar vissa intressen med mina 

lagkamrater/träningskamrater: 
     

 

6. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst för dig: 

  
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

mycket bra 

Jag har lärt mig om det svenska språket genom idrotten: 
     

 

Jag inspireras av mina lagkamrater/träningskamrater för 

hur jag ska klä mig: 
     

 

Idrotten har lärt mig om sociala-normer som finns i det 

svenska samhället : 

(Med norm menas underförstådda oskrivna regler och 

förväntningar, ex. hur man ska uppträda mot varandra) 

     

 

Jag har lärt mig om de högtider som firas i Sverige 

genom idrotten: 
     

 

7. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst för dig: 

  
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så bra 

stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

mycket bra 

Jag känner mig delaktig inom idrotten: 
     

 

Jag umgås med mina lagkamrater/träningskamrater 

även utanför träning och matcher/tävling: 
     

 

Jag får feedback från mina 

lagkamrater/träningskamrater när jag idrottar: 
     

 

Jag trivs inom idrotten:      

  


