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Sammanfattning 

Syftet med den här C-uppsatsen är att beskriva ridsporten som fenomen för integration, att få 
klarhet i hur integration av invandrare kan fungera inom och genom ridsporten. Jag kommer 
att studera två stycken projekt som bedrivits i Norrbotten där man använt sig av ridsporten för 
att försöka uppnå ökad integration. Jag har använt mig av två stycken frågeställningar; Hur 
fungerar integration genom ridsport? Vilka effekter upplever de ansvariga för 
integrationsprojekten? I Sverige har under årtionden integrationspolitiken varit ett hett ämne 
inom politiken. En väl fungerande integration förutsätter deltagande och delaktighet inom 
skolan, på arbetsmarknaden, i föreningslivet och även i det politiska systemet. Idag ses idrott 
som ett sätt att kunna öka integrationen i samhället. I och med olika projekt runt om i landet 
har kommunerna haft till syfte att med hjälp av ridsporten integrera invandrare i det svenska 
samhället. Detta är en kvalitativ studie och jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer 
för att nå ett resultat. Resultatet visar att de ansvariga för projekten upplevde en viss 
språkförbättring och att projekten gav deltagarna ett större socialt och kulturellt kapital. 
 
Nyckelord: integration, ridsport, fenomen, invandrare, Bourdieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Abstract  

The aim of this C-paper is to describe the riding as a phenomenon of integration, to ascertain 
how the integration of immigrants can work in and through riding. I will study two projects 
conducted in Norrbotten where the use of riding in an attempt to achieve greater integration. I 
am using two questions: How does integration work through equestrian? What effects do they 
change for integration projects? In Sweden, for decades, integration policy has been a hot 
topic in politics. A well functioning integration requires the participation and involvement in 
schools, in employment, voluntary sector and also in the political system .Today viewed 
sports as a means to increase integration in society. With various projects around the country, 
municipalities have been aimed at using the riding integrate immigrants into Swedish society. 
This is a qualitative study and I am using semi-structured interviews in order to achieve a 
result. The results show that the managers of the projects experienced some language 
improvement and that the projects gave the participants a greater social and cultural capital. 
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1. Inledning 

Under årtionden har integrationspolitiken varit ett hett ämne inom politiken i vårt land. Det 
har varit svårt att i praktiken få integrationspolitiken att fungera inom samtliga 
samhällsområden och ur ett sociologiskt perspektiv är detta problem intressant eftersom en 
sociolog vill försöka förklara och förstå samhället och människorna som lever i det. En väl 
fungerande integration förutsätter deltagande och delaktighet inom skolan, på 
arbetsmarknaden, i föreningslivet och i det politiska systemet (Darvishpour, 2008). 
Integrationspolitiken i Sverige omfattar frågor som berör alla människors lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund. Den innefattar även invandrares 
etablering till samhället i sitt nya land (Regeringen, 2012). 
 
Idrott kan ses som ett sätt att bidra till ökad integration visar tidigare forskning, och i och med 
olika projekt runt om i landet har flertalet kommuner haft till syfte att med ridsportens hjälp 
integrera invandrare i det svenska samhället. Idrottens olika grenar är öppna för alla och kan 
genom sin attraktionskraft bli en naturlig väg in i samhällsgemenskapen (Hästen i politiken). 
Devisen ”Utan hästen stannar Sverige” var en hästturné som genomfördes av moderaterna 
Gunilla Carlsson och Cecilia Widegren under 2011 och som handlade om hästens betydelse 
för Sverige och dess befolkning. Fokus har legat på att hästnäringen utvecklas till en grön 
bransch, på ridskolornas viktiga roll som fritidsgårdar och dess roll som bidragare till ökad 
integration och social utveckling (Hästmagazinet, 2011) . I Sverige idag finns ungefär ½ 
miljon aktiva ryttare inom ridsporten och av dessa är 80% kvinnor och 20% är män i 
varierande åldrar, invandrare är kraftigt underrepresenterade (Svenska Ridsportförbundet). I 
Norrbotten har ett ridsportsrelaterat integrationsprojekt genomförts under vårterminen 2012 
som ett projektarbete av avgångselever på Kalix gymnasium häst och ridutbildning i 
samarbete med språkförberedande klassen på Kalix gymnasium. I Boden pågår just nu ett 
integrationsprojekt mellan Bodens Ridklubbs ungdomssektion och en förberedande klass 
årskurs 6-9 med nyanlända invandrare. 
 
Att kunna använda idrott i ett integrationspolitiskt syfte kan bli ett naturligt sätt att komma in i 
det svenska samhället för de invandrare och kanske främst de invandrarungdomar som ännu 
inte lyckats etablera sig i sitt nya hemland. Jag vill studera det här fenomenet eftersom det är 
intressant både ur ett samhällsperspektiv och ur mitt eget personliga intresse och jag har valt 
att fokusera på ridsporten eftersom jag själv har ett stort hästintresse och ridsporten är relativt 
ny som idrott för integration. Till skillnad från annan idrott där det tidigare bedrivits 
integration, till exempel basket så är ridsporten en sport där man förutom människor även 
interagerar med stora levande djur, hästar. Att det just nu genomförts två stycken 
integrationsprojekt inom det ämne jag vill studera i Norrbotten där jag själv bor gör mig 
nyfiken på att få se det resultatet projekten har gett. 
 

1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med den här C-uppsatsen är att beskriva ridsporten som fenomen för integration, att få 
klarhet i hur integration av invandrare kan fungera inom och genom ridsporten. Jag kommer 
att studera två stycken integrationsprojekt i Norrbotten. Ett projekt som har genomförts i 
Kalix under våren 2012 och ett projekt som pågår just nu våren 2012 på Bodens Ridklubb. De 
frågeställningar jag kommer att använda mig av och vill besvara är: 
 
– Hur fungerar integration genom ridsport? 
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– Vilka effekter upplever de ansvariga av integrationsprojekten? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Viktiga begrepp behöver definieras och nedan följer en begreppsdefinition av de viktigaste 
begreppen i min uppsats såsom invandrare, integration och ridsport. 

1.3.1 Invandrare 
Invandrare är en person som har flyttat från ett land till ett annat, för att bosätta sig permanent. 
När det gäller statistiska avseenden är invandrare den person som har fått tillstånd till att 
bosätta sig och folkbokförs i det nya landet (Popoola, 2002).  

1.3.2 Integration 
Integration som begrepp är väl använt men sällan beskrivet. Integration kan ses med 
utgångspunkt i den enskilde individens samspel med samhället runt omkring. Samspelet kan 
relateras till termer som delaktighet, jämlikhet och anpassning (Popoola, 2002). Integration är 
ett vidsträckt begrepp som kan användas på olika sätt och om olika företeelser. Främst kan 
man se integration som ett samhällsperspektiv där fokus ligger på sociala relationer mellan 
olika befolkningsgrupper (Boverket, 2012). I allmänna ordalag innebär integration att 
invandrarna ska vara deltagande och delaktiga inom skolan, på arbetsmarknaden, i 
föreningslivet och i det politiska systemet (Darvishpour, 2008).   

1.3.3 Ridsport 
Ridsportsbegreppet innefattar hästrelaterad verksamhet och kontakt med hästen som djur. 
Begreppet omfattar hoppning, dressyr, distansritt, körning, gymkhana, voltige och fälttävlan 
vilka är olika grenar som utförs av en människa tillsammans med en eller flera hästar. 
Ridsport handlar även om samvaron med hästen och allt arbete runt omkring förutom ridning, 
som skötsel av stall och häst (Svenska Ridsportsförbundet).  
 

1.4 Avgränsning 
Jag kommer att avgränsa mig geografiskt genom att hålla mig till integrationsprojekt som 
pågått eller pågår just nu i Norrbotten. Den geografiska avgränsningen fyller inget specifikt 
syfte annat än att det intresserar mig mer att studera Norrbotten då jag själv är bosatt där. Jag 
kommer även att avgränsa mig till att studera projekt som är färska, de ska vara utförda under 
2000-talet. 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är upplagd på så sätt att den startar med en sammanfattning på svenska, åtföljd av 
en sammanfattning på engelska, ett abstract. Sedan följer en innehållsförteckning som åtföljs 
av inledningen. Syfte och frågeställningar kommer näst och sedan ett stycke vid namn 
begreppsdefinitioner där jag definierar ett par viktiga begrepp som florerar i min uppsats. 
Efter det följer ett stycke vid namn avgränsning som följs av tidigare forskning. Metodval 
kommer sedan där jag även beskriver den metod jag valt. Efter metodval kommer ett avsnitt 
som jag valt att kalla bakgrund och där jag ger läsare mer kött på benen inom ämnena 
integration och ridsport. Sedan kommer teoriavsnittet där jag presenterar den teori jag valt att 
använda för uppsatsen, detta avsnitt kallas för teoretisk ram. Vidare kommer resultatdelen 
som åtföljs av sista avsnittet, diskussion. 
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2. Tidigare forskning 

Det har tidigare bedrivits en hel del forskning om integration, om idrott och även en del som 
rör idrott och integration tillsammans. Jag kommer att presentera ett axplock av den 
forskningen nedan. 

2.1 Hussein Salahovic 
Hussein Salahovic gjorde år 2010 vid Lunds Universitet en kvalitativ studie vid namn ”Idrott 
som integrationsarena, en kvalitativ studie om invandrarmäns integration via idrott”. Syftet 
med den studien var att ta del av intervjupersoners upplevelser och erfarenheter för att beskriva 
och analysera hur de ser på idrottens möjlighet att fungera som en integrationsarena. Han 
avgränsade idrotten till att beröra basket, fotboll och boxning. Studien visar på positiva 
upplevelser och tankar om idrott som integrationsarena. Resultatet visar att upplevelserna av 
integration är positiv och att det underlättar livssituationen för utlandsfödda i Sverige 
(Salahovic, 2010). 

2.2 Jesper Fundberg 
Våren och sommaren 2003 gjorde Jesper Fundberg på uppdrag åt Riksidrottsförbundet en 
kvalitativ studie som uppföljning till rapporten ”Idrott och Integration”. Syftet med studien 
var att problematisera relationer mellan idrott, etnisk mångfald och integration. Fundberg 
avgränsar sig till fotboll och basket men ser till båda killar och tjejer.  
 
Resultatet visar att Fundberg finner både förhoppning och oro inför framtiden. Han finner 
paradoxer när det gäller idrottens mening och betydelse. Han finner inga entydiga svar på 
frågor om integration och idrott. Fundberg skriver; ”Till idrottens positiva sidor gällande 
integration är den lockelse som den är för många ungdomar med migrationserfarenhet. Med 
detta perspektiv är idrottens betoning av talang och intresse i kombination med ”blindhet” för 
spelares bakgrund och levnadsvillkor den väg som kanske gynnar integration bäst. Men det är 
inte lätt att separera idrotten från samhället runt omkring, kanske inte ens möjligt” (Fundberg, 
2003). 

2.3 Ann-Charlotte Nord och Margareta Persson 
Vid Lunds Universitet 2006 gjorde Ann-Charlotte Nord och Margareta Persson en studie med 
fokus på barn och ungdomar där de fokuserade på hur de som arbetar praktiskt på lokal nivå 
ute i bostadsområden och föreningar reflekterar kring integration i allmänhet och inom den 
egna verksamheten samt hur de bedriver praktiskt lokalt integrationsarbete.  
 
Resultat från studien visar att integration ska vara frivillig för att ge bra resultat. ”Det är 
relationer och kontakten med andra människor som kan göra dig integrerad i samhället” 
skriver Nord och Persson. Integration bygger på relationer, att människor har kontakt och 
träffas och för det så behövs mötesplatser. Delar av resultatet i deras studie visar att 
informanterna önskar att integration ska riktas mot alla, inte bara förekomma mellan 
invandrare och svenskar. Nord och Persson skriver; ”Samtliga våra respondenters syn på 
integration innebär att de vill att alla individer ska vara delaktiga i samhällslivet och att 
processen skall vara ömsesidig” (Nord & Persson, 2006). 
 

2.4 Mitt bidrag till forskningen 
Min uppsats skiljer sig från tidigare forskning som gjorts i och med att jag studerar 
integrationsprojekt kopplade till ridsport som genomförts i Norrbotten under 2000-talet. 
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Sådan forskning finns inte tillgänglig idag då ridsporten som fenomen för integration är en ny 
företeelse och projekt som dessa inte har genomförts tidigare i Norrbotten. 

3. Metodvalet 

För att skriva denna C-uppsats kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod därför att 
jag söker förståelse för integrationsfenomenet inom idrotten och då med ridsporten i fokus.  

3.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden står för förståelse och är därmed en passande metod för min uppsats 
där jag söker förståelse och kunskap om ett fenomen (Ejvegård, 2009). I den kvalitativa 
metoden nås resultat främst genom bland annat observationer, litteraturgranskning och 
intervjuer. Validitet, upptäckt, intersubjektivitet och nyfikenhet är andra typiska kännetecken 
för den kvalitativa metoden (Starrin m.fl., 1991). I denna uppsats kommer jag att använda mig 
av intervjuer och litteraturgranskning. Genom att göra intervjuer kommer jag att få den 
förståelse jag söker för fenomenet integration och ridsport, detta sker genom intervjuerna där 
jag får jag ta del av upplevelserna hos dem som är delaktiga i sådana här projekt. Genom 
litteraturgranskning får jag en bra grund att stå på inför min uppsats. Här får jag kunskap om 
invandring till Sverige, integration i samhället och tidigare projekt som genomförts med 
integration genom idrott. Jag kommer även att använda mig av relevanta hemsidor för att söka 
information. De sökord jag har använt mig av under uppsatsens gång för att finna information 
är; integration, segregation, integration + idrott, integration + ridning, ridsport, invandring, 
invandrare, ridsport, ridsport + effekter. 

3.2 Intervjuer 
Jag kommer att använda mig av semistrukturerade intervjuer, dessa intervjuer utgår från en 
intervjuguide men intervjufrågorna är öppna och ger därmed informanterna en möjlighet att 
tala ”fritt”, de behöver inte känna sig bundna av frågorna när de svarar. Jag kommer att 
intervjua fem stycken personer och respondenterna kommer att upplysas om samtyckes- och 
konfidentialitetskravet innan intervjuerna. De personer som jag har intervjuat är personer som 
har varit ansvariga eller delaktiga i projekt som har haft till syfte att genom ridsport bidra till 
ökad integrationen för invandrare i Norrbotten.  
 
Fyra stycken av intervjuerna genomfördes över telefon och jag förde anteckningar under 
samtalet och sammanställde intervjuerna direkt efter samtalet var avslutat. Min önskan var att 
kunna spela in samtalen men jag fick inte den tekniken att fungera. En av intervjuerna skedde 
över mejl eftersom det var den enda möjligheten den personen hade för att kunna ställa upp på 
intervju.   
 
När det gäller mina intervjuer så har jag valt att analysera dem kvalitativt. Den kvalitativa 
analysen är uppdelad i tre steg. Kvalitativ analys startar med data reduktion som är en process 
där det handlar om att välja ut, förenkla och omvandla data till dess att man får ett slutgiltigt 
resultat. Detta är en form av analys som sorterar och organiserar data på ett sådant sätt att man 
kan dra slutsatser och sedan verifiera resultatet. Det är viktigt att man inte plockar datan ut ur 
sin kontext (Miles & Huberman, 1994).  
 
Steg nummer två i den kvalitativa analysen handlar om vad datan utvisar. När vi vet detta så 
kan vi ta ett avgörande beslut om vad vi ska göra med den data som vi har fått fram (Miles & 
Huberman, 1994). 
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 I det tredje och avslutande steget i analysen drar man slutsatser för att verifiera det resultat 
man fått fram i och med de två första stegen i analysen (Miles & Huberman, 1994).  

3.3 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet står för studiens tillförlitlighet. Reliabilitet handlar om mätmetoderna är korrekt 
utförda och om resultatet verkar stämma överens med verkligheten. Ejvegård skriver att man 
kan använda sig av fyra stycken metoder för att fastställa en studiens reliabilitet. 
 
1. Återtestning går ut på att testet ska kunna utföras med samma resultat en gång till, 
oberoende av vem som utför testningen. 
  
2. Halveringsmetoden går ut på att dela svaren i hälften för att sedan jämföra skillnader och 
likheter, där mindre avvikelse korrelerar med högre reliabilitet.  
 
3. Parallellmetoden bygger på två olika mätningar av samma sak och där utföraren genom 
testningen vill få fram samma resultat i båda de olika mätningarna. 
 
 4) Kontrollfrågor används genom att ställa frågor som mäter samma sak flera gånger. 
 
Att en studie har hög validitet innebär att man faktiskt har mätt det man har haft för avseende 
att mäta. En studie som har låg validitet har inte lyckats mäta det som utföraren hade för 
avsikt att mäta. Att avgöra om en studie har hög eller låg validitet kan vara mycket svårt och 
det enklaste sättet att avgöra detta är om man jämför data. Att jämföra data är dock svårt i en 
kvalitativ studie men kan passa bra i en komparativ studie (Ejvegård, 2003). 
 
I denna studie som ska hålla vetenskapliga mått har både min teori och mitt resultat 
kontrollerats för reliabilitet och validitet. För att säkerställa reliabiliteten har jag använt mig 
av Ejvegårds fjärde metod, kontrollfrågor. För att öka sanningshalten i svaren har jag under 
mina intervjuer ställt frågor som mäter samma sak. Jag har inte kunnat fastställa validiteten i 
min studie då jag saknar data att jämföra med. 

3.4 Etik 
Respondenterna kommer att informeras om den etik som gäller innan intervjuerna. De 
kommer att informeras om samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 
 
Samtyckeskravet innebär att respondenten själv har rätt att bestämma över sin medverkan, vill 
respondenten inte delta i intervjun eller vill respondenten under arbetets gång hoppa av så har 
denne rätt till det. Jag kommer att lämna kontaktuppgifter till informanterna så att det kan 
kontakta mig om de av någon anledning önskar dra tillbaka sin medverkan.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att informanterna kommer att ges konfidentialitet, 
personuppgifter kommer inte att uppges. 
 
Informanterna kommer att tillfrågas om de vill vara anonyma (fingerade namn) i uppsatsen 
eller om de vill ställa upp med sitt egna namn. 

3.5 Tillvägagångssätt 
Studien togs sin början med ett pm för att sedan få sin fortsättning med en forskningsplan. 
Efter dessa två moment tog själva arbetet med uppsatsen fart. Jag började med att söka 
information på Internet om integrationsprojekt, invandring och integration. Jag fann några 
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projekt i Sverige men tre projekt i Norrbotten som handlade om ridsport och integration, 
trodde jag. Det visade sig att det tredje projektet, där jag hittat information om ett projekt i 
Älvsbyn hade kvävts i sin linda, varför fick jag aldrig något svar på. Syftet med studien har 
ändrats under arbetets gång men har alltid haft sin grund i ridsport och integration. Jag tog 
kontakt över mejl med ansvariga för de andra två projekten, ett i Boden och ett i Kalix för att 
få veta mer om projekten och även boka in intervjuer. Båda de personer från respektive 
projekt som jag tog kontakt med var samarbetsvilliga och ställde upp på intervju samt 
förmedlade kontakter till andra personer som jag kunde intervjua. 
 
Intervjuerna skedde över telefon och på mejl eftersom avstånden var för stora och kostnaderna 
för mig hade blivit för höga om jag skulle åka personligen till Boden och Kalix. Min ambition 
var att spela in intervjuerna men tekniken fungerade inte så jag antecknade under intervjuerna 
och sammanfattade intervjuerna direkt efter avslutade telefonsamtal medan allt var färsk i 
minnet. Informanterna fick ibland upprepa sig för att jag skulle få med citat korrekt. Jag 
transkriberade utförda intervjuer och kodade dem till teman. 
 
De problem jag haft under arbetets gång var dels det att jag fick omformulera mitt syfte och 
sedan trodde att jag skulle få studera tre olika projekt, men istället blev det två. Jag lade ner 
tid på ett projekt som inte fanns. Detta visar att den information som man finner på Internet 
inte alltid är trovärdig. Att inspelningstekniken inte fungerade var även det ett problem för 
mig. Det jag tar med mig från denna studie är att inte förlita mig på mig själv när det gäller att 
få teknik att fungera utan att se till att få tag i en instruktionsbok och förbereda mig bättre 
nästa gång. Jag tar även med mig som lärdom hur viktigt det är att formulera en korrekt 
frågeställning så att man faktiskt undersöker det man har för avseende att undersöka. Den 
frågeställning jag hade i mitt pm och i min forskningsplan var i princip omöjlig att besvara 
med den typ av studie jag tänkte göra. 

4. Bakgrund 

För att ge läsaren lite mer information om bakgrunden till min uppsats kommer jag här att 
skriva kort om invandringen till Sverige och om integration. Jag kommer även att ge en 
överblick av ridsporten och de positiva effekter som ridsporten kan ge. 

4.1 Invandring  
Sedan 70-talet har invandringen haft en stor betydelse för Sveriges befolkningstillväxt. Idag är 
ungefär 10% av befolkningen i Sverige födda i ett annat land. I mitten på 1960-talet hade 
Sverige en stor arbetskraftsinvandring från länder som Finland, Jugoslavien, Grekland och 
Turkiet. Den svenska industrin utvecklades snabbt under den här tiden och svenskarna kunde 
inte täcka upp för den arbetskraft som efterfrågades. Det skedde en begreppsförvandling och 
det negativa ordet ”utlänning” ersattes med det positivt laddade ordet ”invandrare”. 1972 
stoppades arbetskraftsinvandringen och en växande flyktinginvandring som pågår än idag 
2012 fick sin början. Flyktinginvandringen sker från utomeuropeiska länder som Iran, Irak, 
Somalia, Chile, Latinamerika med flera. 2005 hade Sverige enligt SCB en befolkning där 
16% var utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (Darvishpour, 2008).  
 
Invandringspolitiken har sedan 1975 karaktäriserats av två stycken målsättningar. Den första 
är bevarandet av kulturarv och etnisk identitet, den andra är deltagande i samhällslivet på 
samma villkor som befolkningen som är infödd (Den delade staden, 2001). 
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Invandringen har under flera årtionden stått i centrum i den svenska politiska debatten och 
invandrarpolitiken bytte namn till integrationspolitik i början på 1990-talet och fokus lades på 
integration istället för att som tidigare ha legat på ett mångkulturellt perspektiv. Enligt Lena 
Södergran innebar detta att man felaktigt utformade en politik för invandrarna istället för med 
invandrarna, vilket medfört ett försvårande av integrationspolitiken och bidrog till att 
utanförskapet förstärkts hos invandrarna. Södergran säger vidare att samhället måste komma 
till rätta med de problem som idag finns när det gäller etniskt relaterad diskriminering av 
invandrare därför att dessa idag inte behandlas lika som majoritetsbefolkningen (Darvishpour, 
2008).  
 
Medborgare utanför norden som vill invandra till Sverige behöver uppehållstillstånd för att 
kunna bosätta sig här. När en ansökan för uppehållstillstånd fylls i så måste ”grund för 
bosättning” anges i ansökan, beslut fattas sedan av Migrationsverket. De vanligaste skälen 
som anges i ”grund för bosättning” är familjeband, arbete, studier, humanitära skäl och 
skyddsbehov (Darvishpour, 2008). 

4.2 En överblick av ridsporten 
För 50år sedan var det männen som dominerade ridsporten, idag är det kvinnorna som 
dominerar. I Sverige har ridsporten en tradition som folkrörelse och kännetecknas av en 
tillgänglighet som har sina rötter i ridfrämjandet. Tage Erlander och hans socialdemokratiska 
regering stödde 1948 bildandet av ridfrämjandet som innebar att stalldörrarna öppnades för 
alla de som ville rida. Ridfrämjandet handlade om att skapa en breddidrott för alla. Ridsporten 
är idag den näst största ungdomssporten i Sverige efter fotbollen (Hästen i politiken). 
 
Idag finns ungefär ½ miljon aktiva ryttare inom ridsporten och av dessa är 80% kvinnor och 
20% är män i varierande åldrar men där invandrare är kraftigt underrepresenterade (Svenska 
Ridsportförbundet). Invandrarflickor idrottar minst av alla (Hästen i politiken). 65% av aktiva 
ryttare i Sverige är barn och ungdomar under 18 år. Det finns idag över 550 stycken ridskolor 
i landet och närmare 1000 ridklubbar. Ridsport är idag den enda olympiska gren där kvinnor 
och män i blandade åldrar tävlar mot varandra på lika villkor (Hästnäringens nationella 
stiftelse).  

4.3 Ridsportens positiva effekter 
Ridsporten i Sverige är tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, etnicitet och kroppslig eller 
mental funktionalitet. Ridsporten berikar genom motion och friluftsliv. Ridning tränar 
muskelstyrka, kondition, balans och koordination. I ridsporten får den enskilda personen träna 
på ledarrollen och den hjälper även människor att knyta kontakter med andra, både andra 
människor men även djur, hästar. Inom ridsporten lär man sig tänja på sina egna gränser och 
att bemästra svårigheter som kan uppstå. Hästen är värderingsfri och dömer ingen. Att umgås 
med hästar handlar om att lära sig ta ansvar, samarbeta och kunna organisera. Hästintresset 
främjar personlig utveckling och lärande (Hästen i politiken). 
 
Olika utredningar visar att människor som umgås med hästar mår bra både fysiskt och 
psykiskt. En del länder använder sig av ridsporten inom ramen för sjukgymnastik i form av 
terapi. Dessa terapiformer kan hjälpa personer som har psykiska funktionsnedsättningar, 
neurologiska sjukdomar eller skador i stödje- och rörelseorgan mot ett bättre välbefinnande. 
Det har visat sig att människor som har svårt att relatera till andra, i sina relationer med hästen 
får ett verktyg som kan hjälpa dem i fortsättningen (Hästen i politiken).  
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Ridsporten utgör Sveriges största handikappidrott. Här försvinner fokus från funktionshindret 
och det gemensamma intresset för hästen hamnar i centrum. Det är viktigt för 
funktionshindrade barns personliga utveckling med en social kontext där funktionshindret 
saknar betydelse (Hästen i politiken).  
 
Många ridklubbar arbetar aktivt för välbefinnande även utanför själva ridsportsområdet och 
idag är till exempel ungefär 400 stycken ridklubbar anslutna och arbetar för rökfria miljöer 
(Svenska ridsportsförbundet, 2012). 

5. Teoretisk ram 

Jag kommer att använda mig av två stycken teorier i denna uppsats. Den första är 
Darvishpours integrationsteori för att den förklarar den integration i det svenska samhället. 
Jag kommer även att använda mig av Pierre Bourdieu och några centrala begrepp ur hans 
sociologi som teori för denna uppsats. Bourdieus begrepp, fält, habitus och kapital passar bra 
eftersom de speglar och beskriver samhället. 

5.1  Integration 
Integration som begrepp har liksom andra begrepp tolkats på olika sätt. Två huvudtolkningar 
har växt fram, varav den första tolkningens huvudtanke innebär att integration är att vara 
delaktig i samhällets offentliga sfär men i den privata sfären leva efter hemlandets 
förhållningssätt. Den andra huvudtolkningen innebär att integration innebär tilltagande 
delaktighet. Först kommer invandrarens delaktighet inom det ekonomiska systemet, sedan på 
arbetsmarknaden och sist i utbildningssystemet. Längst tid tar det att bli delaktig i det 
politiska systemet, och att ta till sig det nya hemlandets förhållningssätt tar tid, ibland flera 
generationer (Darvishpour, 2008).  
 
I Sverige är begreppet integration förknippat med invandrare, personer med annan etnisk 
bakgrund som av olika anledningar kommit till Sverige för att bo och leva permanent 
Integration som begrepp är väl använt men sällan beskrivet. Det handlar om den enskilde 
individens samspel med samhället runt omkring. Ett samspel som relateras till termer som 
delaktighet, jämlikhet och anpassning (Popoola, 2002). En väl fungerande integration 
förutsätter att invandrarna är deltagande och har delaktighet inom skolan, på 
arbetsmarknaden, i föreningslivet och i det politiska systemet i det nya hemlandet 
(Darvishpour, 2008). 
 
I Sverige har kommunerna huvudansvaret för att stödja etableringen i det nya samhället för 
invandrare och flyktingar. Kommunerna erbjuder nyanlända olika introduktionsprogram som 
bland annat omfattar samhällsinformation, undervisning i svenska även kallat SFI, kontakter 
med arbetsmarknad skola och barnomsorg. Den 1 december 2010 trädde en ny reform i kraft. 
Denna reform kom till för att påskynda invandrares etablering i samhället och arbetslivet. 
Reformen innebär att staten tar ett större ansvar för deras etablering. Arbetsförmedlingen 
tillsätts ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. Tillsammans med den nyanlände 
ska arbetsförmedlingen upprätta en etableringsplan, denna bör visa på insatser som ska vara 
till för att underlätta och påskynda den nyanlände invandrarens etablering i samhället. I denna 
etableringsplan så bör SFI, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser ingå. I detta 
skede ges statlig ekonomisk ersättning till den nyanlände, på villkor som innebär ett aktivt 
deltagande i aktiviteter och som är lika över hela landet. Skrivelsen ”Egenmakt mot 
utanförskap- regeringens strategi för utanförskap” presenteras regeringens strategiska 
områden för integration: 
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• Snabbare etablering för nyanlända invandrare 
• Fler i arbete, fler företagare 
• Bättre resultat och likvärdighet i skolan 
• Bättre språkkunskaper och större möjligheter till utbildning för vuxna 
• Effektiv bekämpning av diskriminering  
• En positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap 
• En gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av ökad mångfald 

 
År 2008 tog Sverige emot fler invandrare än någonsin tidigare. Totalt så tilldelades 
sammanlagt 90 021 personer uppehållstillstånd eller registrerade uppehållsrätt i Sverige under 
det året.  
 

• 25 699 Arbetare eller studenter 
• 19 098 EU- eller EES-medborgare 
• 11 237 Flyktingar m.m. 
• 33 687 Anknytningar (giftermål, familjeåterföreningar, adoptioner m.m. varv 10 665 

var anhöriga till flyktingar) 
 
I Sverige idag har de flesta större städer bostadsområden där utanförskapet är utbrett, många 
nyanlända invandrare bosätter sig i samma områden vilket på sikt kan bidra till segregation 
och en försvåring av anpassningen till det nya samhället. På de orter i Sverige där 
utanförskapet är som mest utbrett har regeringen valt att starta nystartskontor som förutom 
existerande service och samverksenheter även erbjuder individuellt anpassad vägledning och 
stöd (Regeringen, 2012). 

5.2 Fält 
Ett fält är enligt Bourdieu ”ett socialt rum där ett spel pågår, ett fält av objektiva relationer 
mellan olika individer eller institutioner som tävlar om samma belöning”. Enligt Bourdieu 
framställer olika fält individer som i grupp är avgränsade från andra människor genom 
yrkestillhörighet, utbildning, professionell status och liknande. För att ett fält ska kunna 
existera så krävs inom det berörda fältområdet en erkänd värdehierarki. Där det finns fält där 
finns också Bourdieus begrepp habitus, dessa två termer är beroende och förutsätter varandra 
(Månson, 2010). 

5.3 Habitus 
Habitus formar samhällsstrukturen. En individs handling är enligt Bourdieu alltid social och 
kollektiv till karaktären. Människan i samhället förvärvar sig habitus genom de erfarenheter 
denna får i och med delaktighet i olika sociala miljöer under livet. Människans sociala 
härkomst är viktig då uppväxten formar ett habitus som följer en genom hela livet. Det går 
inte att förändra ett habitus som till exempel den sociala härkomsten, vart man är uppväxt 
men en människa kan medvetet påverka habitus. Habitus förändras genom kampen om sociala 
positioner (Månson, 2010). Habitus kan uppfattas som praktiska erfarenheter en människa 
förvärvar på olika fält när det gäller tanke, uttryck och beteendevanor (Moi, 1994). Habitus 
har alltid en motsvarighet i ekonomiska strukturer och ska därför förstås i relation till hur 
köns- och klasstrukturen omvandlas och reproduceras i samhället (Månson, 2010). 
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5.4 Kapital 
Bourdieu talar om olika former av kapital, ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, socialt 
kapital och symboliskt kapital. Det ekonomiska kapitalet innefattar ekonomi och tillgångar. 
Det kulturella kapitalet säger Bourdieu att det finns lagrat inne i kroppen men att det även 
återfinns i form av akademier, tidsskrifter, böcker, utbildningsinstitutioner och i teorier och 
liknande. Kulturellt kapital är finkultur, kunskap och erfarenheter. Det kulturella kapitalet 
inrymmer erfarenhet och kunskap, ett visst sätt att tänka, prata och uppfatta saker på, kapitalet 
får sin kraft från människans trosföreställningar, den tro man lägger på kulturella värden. 
Socialt kapital innefattar relationer och den kontakt man har med andra människor, släktskap 
och nätverk. Symboliskt kapital handlar om att de andar kapitalen (ekonomiskt, kulturellt eller 
socialt kapital) blir symboliskt därför att värdet accepteras och erkänns av andra människor 
inom samma fält som man själv befinner sig i (Månson, 2010). 

5.5 Bourdieu och integration via ridsport 
Jag använder mig av Bourdieus teori och hans begrepp eftersom det passar bra till mitt ämne. 
Ridsporten i sig kan ses som ett ”fält” i samhället. Inom ridsporten finns det dock även andra 
fält som till exempel olika integrationsprojekt. Inom skolan kan man ofta se att det finns 
”hästtjejer”, det är hästintresserade (ofta tjejer) som förenas i grupp för att de har det 
gemensamma intresset för hästar. Ofta rider de även på ridskolan i ”ridgrupper” och ”slåss” 
om samma favorithäst. I stallet finns det en värdehierarki, de som är mest erfarna finns högst 
upp och de som är ”nybörjare” allra längst ner. Här är tjejerna avgränsade från resten av 
världen och stallet är som en annan värld när de befinner sig där. Som invandrare och kanske 
nykommen till Sverige befinner man sig i ett utsatt läge där allting är nytt, man befinner sig i 
ett samhälle som i många fall fungerar på ett helt annat sätt än i hemlandet. Att då så fort som 
möjligt befinna sig i ett fält kan innebära många positiva saker. 
 
I stallet förvärvar sig ”hästtjejerna” (och killarna) habitus. Inom hästvärlden utvecklas man 
hela tiden och det finns ett ordspråk som lyder ”som ryttare blir man aldrig fullärd”. Genom 
att utvecklas i stallet, klättra i hierarkin, bli en bättre ryttare så förändras habitus hela tiden. 
Ena dagen är du skötare åt den häst som ingen annan vill ta sig an därför att den sparkas och 
bits, men eftersom du klättar och eftersom du förvärvar dig habitus så kan du den andra dagen 
sköta stallet dyraste och finaste häst istället. I stallet och inom ridsporten slutar man aldrig 
förvärva sig praktiska erfarenheter. Att bli en ”hästtjej” (eller kille), att bli delaktig i en grupp 
i det nya samhället inverkar positivt på habitus. Invandraren kan kanske inte påverka vart han 
eller hon kommer ifrån men genom att integrera denna genom ridsport så kan han eller hon 
förändra sitt habitus genom kampen om sociala positioner. Stallet kan bli det ställe där man 
förvärvar sig nya praktiska erfarenheter, lära sig ta sig uttryck i det nya samhället och lära sig 
förstå nya beteenden.  
 
Det symboliska kapitalet styr över vilka andra kapital som är viktig i ett fält. För invandraren 
är det viktigt att lära sig förstå det symboliska kapitalet.  Att lära sig hur de olika kapitalen ser 
ut och vilket värde de har i det nya samhället och i andra människors ögon. Invandraren är i 
behov av att lära sig de olika fältens ”spelregler” för att kunna förstå det nya samhället. Det 
ekonomiska kapitalet är en resurs som i ett projekt av den här typen inte har någon direkt 
påverkan på individen, det kan dock komma att bli det i ett senare skede om individen väljer 
att fortsätter sitt ridsportsutövande och att röra sig i det fältet. Genom att delta i den här typen 
av projekt kan invandraren bygga på sitt kulturella kapital och kanske främst sitt sociala 
kapital.  De förvärvar sig kunskap genom att umgås med nya människor som har god 
kännedom om det för invandraren nya samhället.  
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6. Resultat 

Här presenteras mitt resultat, min empiri. Jag ger även en kort beskrivning av informanterna. 

6.1 Informanterna 
Jenny representerar Bodens ridklubb. Hon är initiativtagare och ansvarig för 
”Integrationsprojektet” i Boden. Jenny är studerande. 
 
Elena representerar den språkförberedande klassen, hon är lärare till de elever som medverkar 
vid integrationsprojektet i Boden. 
 
Maria är representant för Holmen häst och ridutbildning, hon är karaktärslärare till de elever 
som var projektansvariga för integrationsprojektet i Kalix. 
 
Lena är även hon representant för projektet i Kalix och hennes roll i projektet är att hon har 
varit handledare åt de projektansvariga tjejerna. 
 
Sofie var projektansvarig tillsammans med sina klasskamrater för integrationsprojektet i 
Kalix. Hon studerar på Holmen häst och ridutbildning. 

6.2 ”Integrationsprojektet” 
”Integrationsprojektet” finansieras av Kunskapslyftet och är ett integrationsprojekt mellan 
Bodens Ridklubb och en språkförberedande klass på en högstadieskola i Bodens kommun. 
Ansvariga för projektet är Jenny från ungdomssektionen i samarbete med ordförande för 
Bodens Ridklubb. De planerade tillsammans ihop ett upplägg för projektet och kontaktade 
migrationsverket för att få kontakt med intresserade, frivilliga invandrare. Krokar lades ut 
med hjälp av migrationsverket på Korpenskolan i Boden och en lärare för internationella 
klasserna, Elena nappade på förslaget. Hennes klass med nyanlända invandrare, asylsökande i 
årskurs 6-9 ville vara med och de blev antagna till projektet och delades upp i tre grupper. 
Varje grupp fick komma var tredje vecka till stallet för att delta i projektet. Projektet pågår en 
ridtermin vilket motsvarar cirka 20 veckor. Jenny berättar: 
 
”Jag läste en artikel om ett liknande projekt & tyckte det lät som en bra ide för Boden 
eftersom Boden är en kommun som tar emot många invandrare.” 
 
Elenas uppgift blev att göra ett schema med treveckors intervaller för eleverna i sin klass som 
skulle delta i projektet. Eleverna kunde dock inte ta sig till stallet och skolan hade inga 
resurser för att frakta eleverna till stallet. Eleverna själva hade heller inga möjligheter att ta 
sig dit så Elena skjutsade frivilligt på sin fritid eleverna till stallet. Elena berättar: 
 
”Jag gjorde det frivilligt för eleverna kunde inte ta sig dit, de äger ingen cykel, föräldrarna 
har ingen bil och de har inte råd att åka buss. Det kostar pengar att åka buss och en familj 
kanske bara får 30 kronor om dagen. Det var engagerade personer som höll i projektet men 
de borde ha talat med målgruppen eller mig som deras lärare för att få mer förståelse för 
ungdomarnas situation innan projektet drog igång. Det svenska samhället är annorlunda, 
mycket mer självständigt än i deras hemland.” 

6.2 Genomförandet av projektet 
En av ridskolans vuxna elever som till vardags arbetar som förskolelärare tillfrågades på 
grund av sin utbildning och erfarenhet av att kommunicera med småbarn om hon ville ta på 
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sig ansvaret för projektet när invandrarna väl var i stallet. Tankegången här var att hon som är 
van att kommunicera med småbarn som ibland inte förstår eller har utvecklat ett färdigt språk 
skulle kunna använda sina erfarenheter för att kommunicera med invandrare som inte har ett 
färdigt svenskt språk. 
 
Var tredje tisdag har grupperna samlats på Bodens Ridklubb för att borsta, sadla, tränsa och 
rida varsin häst. Förutom ”ridläraren” som i det här fallet varit en förskolelärare så har varje 
elev haft en ”egen, frivillig, svensk ungdom” som gått bredvid dem i stallet och under 
ridpasset för att vara ett stöd och för att hjälpa. Detta innebär att invandrarna under hela 
stallvistelsen har någon att vända sig till för att kommunicera med, på svenska. Elena berättar: 
 
 ”Jag har uppfattat ungdomarna som glada åt projektet men i mångas hemland till exempel 
Afghanistan är hästen ett arbetsdjur vilket medför att ungdomarnas föräldrar inte alls varit 
intresserade av projektet. Det är dessutom väldigt dyrt att rida i Sverige så ungdomarna 
kommer aldrig ha råd att fortsätta rida efter projektets slut”.  
 
 Jenny berättar om projektets mål: 
 
 ”Projektets mål är att invandrarna ska komma in i det svenska samhället och att de ska få 
känna sig som ”alla andra”, att de ska lära sig svenska. Jag upplever att ungdomarna snabbt 
lär sig språket. Det svåraste är ändå att faktiskt förstå varandra, man får visa med mycket 
gester”. 
 
Jenny har inte upplevt några direkta problem under den tiden av projektet som fortlöpt, 
projektet pågår just nu och avslutas om några få veckor.  
 
”Det är viktigt att invandrarna får lära sig hur den svenska kulturen ser ut, speciellt killarna 
har i början svårt att acceptera att de ska ta instruktioner från tjejer. I  Sverige är det mer 
jämställt än i hemlandet och det är viktigt att tidigt få ta del av det nya landets kultur” säger 
Jenny. 

 
 Elena har sett problem när det gäller projektledarnas förförståelse för de invandrarungdomar 
som deltagit i projektet: 
 
”Det var inte genomtänkt att man inte löst det med hur ungdomarna skulle ta sig till stallet 
och hem. Det behövs kläder också, ungdomarna äger inte mycket och jag såg dem fara till 
stallet och rida i sina finkläder, de har kanske inget annat och sen dagen efter luktade dom i 
skolan, stall luktar ju”. 
 
Förhoppningen är att i framtiden få mer pengar för liknande projekt. Elena kan tänka sig att 
delta i liknande projekt med sina elever i framtiden. 

6.3 Resultat av projektet 
Det resultat Jenny upplever är att invandrarna snabbt lär sig språket. Elena som till vardags är 
invandrar elevernas lärare säger dock: 
 
”Jag märker inte av några direkta effekter, kanske om eleverna fått komma oftare, varje dag, 
men en gång i veckan var tredje vecka är för lite”. 
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Ungdomarna har inte tillgång till fritid i samma utsträckning som svenska ungdomar, förutom 
att de inte äger cykel eller bil så har de inte heller datorer, Internet eller pengar för att delta i 
fritidsaktiviteter, och där ser Elena att projektet varit bra eftersom det har bildats en liten 
grupp med elever som bildat ett intresse runt hästarna och ridsporten. 
 
”Det har bildats ett intresse och det är positivt”. 

6.4 ”Att använda hästar för integration och språkutbyte” 
”Att använda hästar för integration och språkutbyte” är ett integrationsprojekt som genomförts 
i Kalix av sex tjejer som går gymnasiet på ett specialutformat samhällsprogram med 
inriktning mot häst och ridutbildning. Projektidén tog form i maj 2011 när en 
språkförberedande klass var på studiebesök till stallet och tjejernas utbildning. Lena som var 
handledare under projektet berättar: 
 
”IVIK-läraren Nina och SMR-läraren Maria märkte att SMR-klassen i tvåan fungerade bra 
med nyanlända ungdomar och att göra något praktiskt är bra innan språket fungerar”. 

6.5 Genomförandet av projektet 
Målet med projektet var att utveckla de sex projektansvariga tjejernas ledarskap och även 
förmågan att umgås över landsgränser både för dem och för invandrarna. Lena berättar: 
 
”Att umgås med varandra genom hästar och så lära känna varandra och få IVIK-eleverna att 
snabbt lära sig svenska och få svenska vänner.” 
 
Hösten 2012 började de projektansvariga tjejerna att besöka introduktionsklassen i svenska 
som bestod av invandrare från Somalia, för att lära känna varandra och för att invandrarna 
skulle få förtroende för och börja lita på tjejerna. Träffarna bestod av samtal och lekar. I 
oktober startade själva projektet och det fick sin början med tio stycken teoretiska träffar där 
den språkföreberedande klassen fick lära sig om hästar och säkerhet i stallet och runt hästar. 
Efter det följde fem stycken träffar i stallet en gång i veckan med stallarbete och hästpyssel. 
Under stallträffarna hoppade alla invandrartjejer av projektet, de tyckte det var kallt och 
tråkigt att mocka, sopa och pyssla med hästar. Projektansvariga Sofie berättar: 
 
”Tjejerna hoppade av, de tyckte det var kallt och tråkigt, killarna fortsatte. Tjejerna verkade 
inte intresserade av hästar. Killarna mockade, ryktade, sadlade, tränsade och sista gången 
fick de rida. Killarna gillade att få umgås med svenskar och närheten till djuren, de pysslande 
gärna med hästarna. Projektet har gått upp och ner, svårt att motivera dem ibland. Svårt med 
språket, missförstånd ibland men överlag har det gått bra.” 
  
Lena berättar: 
 
”De somaliska eleverna fick träna svenskan, blev mindre försiktiga och de lärde sig också 
umgås med djur på svenskt vis. Båda grupperna fick nya vänner och det var ju ett viktigt mål 
att bryta somaliernas isolering.” 
 
Man hade en del problem under projektets gång som Lena berättar om: 
 
”Handledarfrågan löstes först efter jul så rapportskrivningen och uppföljningen kom igång 
sent. Sociala saker som att vissa elever i somaliska gruppen inte hade så bra närvaro och att 
bara pojkarna i gruppen vågade följa hela kursen var också ett problem. Rädsla för djur och 
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blyghet för människor var också hinder att övervinna. Utvärderingen var svår med IVIK 
eftersom de var blyga och det var svårt att veta om de inte förstod frågan eller inte ville svara 
ärligt av artighet.” 
 
Det fanns även några mål som projektansvariga hade satt upp som skulle klaras och där 
moroten blev ridning. Sofie berättar: 
 
”Vi hade mål på vad de skulle lära sig, det var svårt med olika namn på borstar som de skulle 
lära sig. Men om de inte lärde sig så blev det ingen ridning sista gången, det slutade med att 
alla lärde sig, alla fick rida sista gången, av killarna alltså.”  

6.6 Resultat av projektet 
”De svenska eleverna lärde sig ledarskap och ansvar och de fick lära känna människor från 
ett annat land och med en annan kultur. De somaliska eleverna fick träna svenskan, blev 
mindre försiktiga och de lärde sig också umgås med djur på svenskt vis. Båda grupperna fick 
nya vänner och det var ju ett viktigt mål att bryta somaliernas isolering” säger Lena. 
 

Upplevelsen är att utfallet av projektet blev bra.”Vi nådde målen med bättre språkkunskaper, 
sociala kontakter och för killarna hästkunskap och lite ridning” konstaterar Lena. 
 
Projektet har utvärderats med hjälp av enkäter och intervjuer. Den allmänna upplevelsen är att 
eleverna haft jätteroligt och fått bättre svenska. Lena berättar: 
 
”Vi ville att de (invandrarna) efter projektet skulle komma ut i skolan och umgås med alla 
elever, detta har ej skett, de samtalar fortfarande bara sinsemellan dock har de fortsatt 
kontakt med de nya kompisarna från projektet.” 
 
Projektansvariga känner sig stolta och nöjda och kan tänka sig att bedriva liknande projekt i 
framtiden.  

7. Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer jag att analysera och diskutera det resultat jag fått fram i 
förhållande till den teori som kommer att användas i min uppsats. Här kommer jag även att 
argumentera för om mitt syfte är uppfyllt och om min frågeställning har blivit besvarad eller 
ej.  

7.1 Ridsport som fenomen för integration 
Integration är ett begrepp som inte är helt lätt att förstå. Som jag nämnt tidigare är det omtalat 
men sällan beskrivet, och det kan användas på olika sätt. När jag ser på de projekt som jag har 
studerat så betyder integration för dem att göra invandrare delaktiga i det svenska samhället 
genom att främst hjälpa dem lära sig det svenska språket. Att kunna kommunicera i det nya 
hemlandet är kanske det viktigaste för en nyanländ invandrare. Utan språket är det svårt att ta 
del i och integrera med samhället eftersom man har problem med att göra sig förstådd. En 
invandrare som inte kan språket har svårt att göra sig förstådd och har även svårt att förstå. 
Att inte förstå det nya samhället man ska leva i, att inte kunna ta till sig den nya kulturen blir 
ett hinder för etableringen och integrationen. Blir man delaktig i samhället så blir man en ”av 
alla andra”. 
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Effekterna av de integrationsprojekt jag har studerat visar på olika tendenser. När det gäller 
integrationsprojektet i Boden så går upplevelserna isär. Jenny upplevde att invandrare lärde 
sig språket bättre genom att delta i projektet medan deras lärare inte upplevde någon 
språkförbättring kopplad till projektet. I det andra projektet var infallsvinkeln mer att 
invandrarna skulle träna svenskan, inte lära sig svenskan. Projektets mål innebar dock att 
deltagarna var tvungna att lära sig vissa hästrelaterad ord för att bli ”godkända”.  
 
Intressant var att alla deltagande i de båda projekten verkat vara positivt inställda. Dock valde 
tjejerna i Kalixprojektet att hoppa av. Skillnaden mellan de båda projekten är att i Kalix 
bestod gruppen endast av ungdomar från Somalia medan i Boden var ursprungsländerna olika. 
Att flickorna hoppade av kan bero på att de redan innan projektet bildat en ”grupp” eftersom 
de delar härkomst och därmed redan har något gemensamt. Att dela en grupp kring det gamla 
samhället kan tänkas försvåra integrationen i det nya. 
 
För att bedriva projekt som dessa, med idrott och ridsport så gäller det som Elena beskrev i 
empirin att vara väl förberedd. De som kommer från andra länder har ofta en kultur som är 
olika den svenska och ett samhälle som inte alls fungerar på samma sätt som vårt. Det är 
mycket nytt som ska läras in och framför allt förstås. Att bli delaktig i ett projekt, speciellt i 
ett projekt där det förekommer djur som man kanske aldrig varit i närheten av tidigare och 
inte vet någonting om kräver förberedelse. Jag anser att de invandrare som avser delta i 
projekt som dessa ska få riklig information om projektet innan det startar igång, på deras 
modersmål om det behövs. Att vara i stall och runt hästar kräver att man tar ansvar, det är 
stora djur och en olycka händer så lätt. Deltagarna bör få information om projektets 
genomförande och mål, hästhantering, hur hästen används i det nya landet och varför. Man 
bör även ha en lämplig genomgång när det gäller kläder och vad man gör om det skulle visa 
sig att någon är allergisk eller faktiskt råkar ut för en olycka i stallet. 
 
Syftet med mitt arbete att beskriva ridsporten som fenomen för integration har jag uppnått. 
Jag tycker att jag har kommit till klarhet i hur integration av invandrare kan fungera inom och 
genom ridsporten. När det gäller min första frågeställning: ”Hur fungerar integration genom 
ridsport?”, har jag kommit fram till att med materialet jag har fått fram är det svårt att svara 
exakt på hur integrationen fungerar. Det beror på hur projektet är upplagt, vilka mål projektet 
har, vilka som är ansvariga och vilka som är deltagande. Jag tror att genom att anordna 
integrationsprojekt genom ridsport med täta träffar så kan man öka integrationen till det 
svenska samhället genom att svenskan förbättras. Resultatet visar tendenser som tyder på en 
viss språkförbättring och att projekten gav deltagarna ett större socialt och kulturellt kapital. 
 Får man språket så underlättar det för resten av integrationsprocessen, språket är en del av det 
kulturella kapitalet som hos invandrare är bristfälligt eller saknas helt. Utan det kulturella 
kapitalet är det svårt att förskansa sig ett socialt kapital. Att komma som invandrare till ett 
nytt land innebär att man befinner sig i ett visst fält, ofta i ett utanförskap eftersom man inte 
känner till de andra nya fältens spelregler. Genom att delta i ett integrationsprojekt som de två 
jag har studerat så äntrar man ett nytt fält, ett viktigt fält för det symboliska kapitalet. Det 
symboliska kapitalet underlättar integrationen till det nya samhället.  
 
Lyckas man även skapa ett litet intresse och samlas kring detta gemensamma så underlättar 
det för att interagera med även de svenska invånarna, tjejerna (eller killarna) som befinner sig 
i stallet. Börjar man lära känna varandra i stallet så kanske man träffar varandra i skolan 
sedan, träffas man på skolan så kanske man börjar prata om det gemensamma men även 
börjar umgås utanför det gemensamma, det kan bli en spiral till att finna nya vänner och 
därmed underlätta integreringen till det nya samhället. Man tillskansar sig nytt habitus och 
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även socialt kapital som kan utökas att man börjar umgås på nya platser och därmed träffar 
ytterligare nya människor. Med utökat symboliska kapital kan man eftersom börja röra sig i 
och utforska andra nya fält eftersom integrationen har fått fäste. Målet är att invandrare ska 
befinns sig i alla de fält som de svenska invånarna rör sig i och på samma villkor, i skolan, på 
arbetsplatsen, på fritiden och i politiken. Genom att invandrare får utökat habitus och utökat 
symboliska kapital när de lär sig olika fälts spelregler och börjar röra sig mellan olika fält i 
samhället så är det inte omöjligt att få en fungerande integration och få bort dem från det 
utanförskap som de befinner sig i som nyanlända.  
 
Min andra frågeställning var: ”Vilka effekter upplever de ansvariga av 
integrationsprojekten?”. Från de ansvariga för båda projekten var den generella upplevelsen 
positiv. De upplevda effekterna i Bodenprojektet som projektansvariga Jenny upplevde var 
dels en viss språkförbättring, ett ökat kulturellt kapital men även en introduktion till det 
svenska samhället, ett ökat symboliskt kapital. Här fick deltagarna se att Sverige är jämställt 
och att befolkningen är självständig. Här tar killar instruktioner från tjejer utan problem. 
Ungdomarna har fritidsintressen och spenderar mycket tid på egen hand, bland annat i stallet. 
Djur har en central betydelse i Sverige och vi håller sällskapsdjur på annat sätt än i många 
andra länder. Den nya kunskapen påverkar invandrarnas habitus genom all ny kunskap de får. 
Projektet gav deltagarna kunskap om det fält som projektet berörde och även kunskap om 
andra fält som könsrollerna, ridsport, svenska ungdomars fritid med mera. 
Integrationsprojekten ger deltagarna en möjlighet att bygga på habitus genom de nya 
erfarenheter de får genom att delta och detta ger dem en chans att förändra det symboliska 
kapitalet. 
 
I Kalixprojektet var de upplevda effekterna att även om de delaktiga invandrarna inte 
interagerade med de övriga skolungdomarna efter projektet slut som man hade önskat så 
fortsatte de i alla fall att hålla kontakten med de svenska ungdomar som de lärt känna under 
projektet. De utökade därmed sitt sociala kapital. Andra upplevda effekter var att killarna 
gillade att pyssla med djuren och det är positivt eftersom det kanske är något de kan spinna 
vidare på och få ett intresse för. Som invandrare behöver man anpassa sig till det nya 
samhället för att kunna nå de kapital som varje fält eftersträvar. Om man inte kan eller vill 
anpassa sig så kan man inte vara delaktig i ett fält. De somaliska tjejerna i Kalixprojektet 
valde att hoppa av projektet, de ville eller kunde inte anpassa sig till det aktuella fältet. 
 
Ridsporten som fält kan vara en bra inkörsport för integration, ridsporten har många positiva 
effekter utöver att det kan vara en arena för integration. I stallet tränar den enskilde individen 
på sin ledarroll hela tiden i samspelet med hästen vilken har effekt på individens habitus och 
kan ge verktyg för framtiden. I stallet knyter man kontakter, man behöver hjälpa varandra och 
få ta del av varandras kunskap, man behöver kommunicera både med andra människor och 
hästarna vilket påverkar det sociala kapitalet. En av de största positiva effekterna av ridsport 
är den personliga utvecklingsprocess som sker och vilken gör ridsporten till en utmärk arena 
för integration. Det är näst intill omöjligt att befinna sig i stallet och i ridsportens fält utan att 
utvecklas. 
 
Olika utredningar visar att människor som umgås med hästar mår bra. De mår bra fysiskt och 
de mår bra psykiskt. Att människor mår bra är en faktor som är eftersträvansvärd för vem vill 
inte befinna sig på ett ställe där man får må bra? Att kunna slå två flugor i en smäll, att få vara 
i stallet och må bra samtidigt som det ökar integrationen. Att få en väl fungerande integration 
som svenska regeringen arbetar med är ett viktigt men inte helt lätt arbete. Regeringen säger 
att en väl fungerande integration anses förutsätta deltagande och delaktig inom skola, på 
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arbetsmarknad, i föreningslivet och i det politiska systemet. Ser man till dessa faktorer så kan 
integrationsprojekt som de jag har studerat vara en inkörsport till föreningslivet, oavsett 
vilken idrott integrationsprojektet fokuserar på. Att vara delaktig i sådana här projekt kan 
även vara en inkörsport för delaktighet inom skolan. Är en person delaktig i både föreningsliv 
och skola så har man kommit en bra väg med integrationsprocessen. I skolan (och inom 
idrott) får invandraren träna sin svenska vilket gör att denna så småningom klarar att gå ut 
från skolan. Här är personen halvvägs, sedan gäller det att bli delaktig i arbetslivet. 
Integrationsprojekt som dessa går i linje med regeringens integrationspolicy. 
Integrationsprojekten påverkar deltagarnas habitus och i slutändan det symboliska kapitalet 
och öppnar även dörrar för att kunna röra sig i andra fält, men det kräver att förutsättningarna 
för projekten är de bästa och väl genomtänkta, att de som ansvar för projektet är medvetna om 
hur de ska kunna hjälpa. 
 
Att få vara delaktig i ett integrationsprojekt, att vara inne i ett fält leder till förändring av 
habitus och till ökat kapital för individen. Som deltagare fyller individen i det nya samhället 
upp med en massa nytt som påverkar habitus, språket, sederna, kulturen, de nya människorna. 
Samhället är ett fält som består av en massa fält inom detta stora fält. Är man nykommen till 
ett nytt samhälle finns det otroligt mycket att lära. Att snabbat komma in i olika fält och få 
kännedom om det stora fält som samhället utgör är en förutsättning för en fungerande 
integration. Invandrare som aldrig blir delaktig i olika fält kommer inte heller att integreras i 
det nya samhället. De kommer aldrig få tillräcklig kännedom om fälten, inte lära sig 
spelreglerna, inte tillskansa sig olika sorters kapital eller bygga upp sitt habitus. Integration 
genom ridsport är inte problemfritt, det finns de som är allergiska och de finns de som är 
hästrädda. Projekt som dessa är inte heller gratis, att rida och hålla häst i Sverige är dyrt.   
 
När det gäller reliabiliteten på min uppsats är min egen önskan att den skulle ha varit högre. 
Integration är svårt att mäta och jag kunde ha utformat intervjufrågorna på ett mer omfattande 
sätt och dels hade studien behövt vara mer omfattande, innefatta ett större urval informanter 
för att verkligen säkerställa reliabiliteten. Min förhoppning är att en återtestning ska visa på 
samma resultat som jag fått fram. När det kommer till validiteten i min uppsats så bedömer 
jag den som hög. Om man ser till tidigare gjord forskning som innefattar idrott och integration 
så visar den att deltagarna har en positiv upplevelse, att det är relationerna och kontaken med 
andra människor som gör en person integrerad mer än i vilket sammanhang integreringen 
sker. 

7.2 Förslag på vidare forskning 
Att använda idrott som en väg för integration känns aktuellt i vårt moderna samhälle. Det 
kommer nya idéer på hur man ska underlätta integration hela tiden eftersom det är ett sådant 
aktuellt ämne i vårt land, även på regeringsnivå. Det kommer därför att behövas mer 
forskning i framtiden inom detta ämne. Förslag på vidare forskning som jag kan ge är att 
studera upplevelserna hos de invandrare som är delaktiga i integrationsprojekt relaterade till 
ridsport. Upplever de en ökad integration om man jämför med andra invandrare i samma 
situation som inte deltagit i projektet?  
 
Forskning skulle kunna bedrivas där man studerar hur integrationsprojekt genom ridning och 
den gemenskap som ofta byggs upp runt dem som gör samma sak, om det påverkar 
invandraren som individ, om projektet faktiskt integrerar invandraren i samhället och om 
deltagandet har ökat invandrarens förståelse för det nya samhället? 
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Vidare skulle det gå att studera hur nyanlända familjer påverkas av att någon i hushållet deltar 
i ett integrationsprojekt genom ridsport eller annan idrott. De har nyss lämnat sin egen kultur 
och landat i en ny, vilka effekter får det för familjen när en familjemedlem är delaktig i ett 
integrationsprojekt medan resten av familjen inte är det? 
 
Mitt sista förslag på fortsatt forskning är att studera om de invandrare som deltagit i ett 
integrationsprojekt genom ridsport bygger upp ett fritidsintresse kring hästar och ridning (eller 
annan ridsportsrelaterad gren)? 
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Bilaga 1 

Intervju C-uppsats 
 
 

1. Vad är din yrkestitel? 
 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 
 
3. Hur kom idén till projektet? 
 
4. Vilken var din roll i projektet? 
 
5. Hur lång tid bedrevs projektet? 
 
6. Kan du beskriva projektet från början till slut? 
 
7. Vad var projektets mål? 
 
8. Vilka deltog i projektet? 
 
9. På vilket sätt skedde urvalet av deltagare till projektet? 
 
10. Vilka resultat upplevde ni att projektet gav? 
 
11. Upplevde ni några problem under projektets gång? 
 
12. Hur är din upplevelse av projektet? 
 
13. På vilket sätt utvärderades projektet? 
 
14. Vad visade utvärderingen? 
 
15. Vilka positiva effekter upplevde du att projektet gav? 
 
16. Kan ni tänka er att bedriva liknande projekt i framtiden?  
 
(Följdfrågor kommer att ställas) 
  
 
 
 
  
 
 

 


