
10  svensk idrottsforskning  1/2012

 Idrott för alla 
 Ur nyanlända barns perspektiv
Barn som just kommit till Sverige har det inte alltid lätt att komma in i 
föreningslivet, även de vill vara med. Olika hinder måste övervinnas. 
Här ger Geoff, Mustafa, Kim, Annia, Maia och Saga sina bilder av hur 
de ser på idrotten i Sverige.

De n o r g a n i s e r a D e i D r o t t e n  i Sverige 
ska vara en öppen arena för alla, men alla 
medborgare deltar inte i idrottsverksam-
het. Verksamheten har två olika mål, 
tävlingsfostran och föreningsfostran (2). 
Dels en fostran till tävlingsidrottare, dels 
till goda föreningsmedlemmar enligt 
svensk folkrörelsetradition. Det tycks 
dock finnas en snedrekrytering som 
uttrycks genom att pojkar idrottar mer än 
flickor och att rika idrottar mer än fattiga 
(2). Det gäller såväl svenskfödda som 
invandrade barn och ungdomar. Barn och 
ungdomar med invandrarbakgrund är 
underrepresenterade i föreningslivet (3) 

särskilt flickor (4,5). Idrottsrörelsens 
idéprogram Idrotten vill uttrycker en 
ambition att invandrade barn och ungdo-
mar ska ha möjlighet att delta i idrott. 
Idrotten ska ”aktivt arbeta för att barn och 
ungdomar med invandrarbakgrund 
kommer med i idrottens föreningsverk-
samhet” (1).

Idrotten som integrationsarena
Aktiviteter inom den svenska idrottsrörel-
sen har under ett drygt sekel växt till att 
bli den vanligaste fritidssysselsättningen 
för barn och ungdomar. Den utveckling 
och framgång som den organiserade 
idrotten har genomgått under de senaste 
decennierna har enligt pedagogen Lars-
Magnus Engström begränsat den oorgani-
serade, spontana idrotten (6). Han menar 
dock att den nu växer igen, men i andra 
former. Folkrörelsebakgrunden och det 
ideella engagemanget gör att idrott också 
engagerar många föräldrar och därför 
borde kunna fungera som en viktig 
mötesplats mellan nyanlända och redan 
etablerade medborgare. Genom idrotten 
kan nyanlända lättare involveras och få 
kontakter i det nya hemlandet. Ett 

ömsesidigt utbyte skulle vara möjligt och 
invandrande barn och ungdomar som 
kommer till idrotten skulle då inte bara 
anpassas till den svenska modellen, utan 
även vara med att omforma och utveckla 
den (7).

Men bilden av den organiserade idrottens 
betydelse för invandrares integration är inte 
entydig. Idrottsrörelsen har svårt att 
attrahera alla medborgare, där socioeko-
nomi, kön, kultur och etnicitet är begrän-
sande faktorer, och verksamheten tycks 
oftare styras av idrottens behov än av de 
idrottandes intressen (2,8,9). Den organise-
rade idrotten tycks ha svårt att vara receptiv 
mot den kulturella mångfald som invand-
rade barn och ungdomar representerar.

Forskaren Kristin Walseth använder 
begreppen bridging och bonding när hon 
diskuterar och beskriver idrottsutövandets 
betydelse för kontakt och kommunikation 
mellan idrottsdeltagare (10). Bridging 
innebär att lära känna människor som är 
annorlunda än en själv, till exempel män-
niskor med annan kulturell och etnisk 
bakgrund. Bonding innebär att behålla 
relationen med kamrater med samma 
bakgrund som man själv. Walseths studie 
visar att de flesta nya relationer i en idrotts-
klubb är ganska ytliga, men även om de är 
ytliga kan de ha betydelse för att lära känna 
lagkamraternas bakgrund, normer och 
värderingar. Bonding är vanligt inom 
idrottsverksamhet där individer som har 
känt varandra länge finns i samma idrott. 
Det är inte lätt komma in i den idrottsge-
menskapen, vilket kan leda till utanförskap 
(11,12). 

Idrott och identitetsarbete
Relationen mellan kultur och identitet har 
avgörande betydelse för om individen väljer 
att delta i en verksamhet eller inte (5). En 
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individs identitet har formats av den 
uppväxt och den kultur man växt upp i. 
Forskaren Fazal Rizvi menar att skapan-
det av kulturer och identiteter är en 
mångfacetterad och rörlig process där 
identiteter och sociala sammanhang både 
formar och formas av varandra (13). 
Walseth använder termen identity work 
för att betona att identiteten är något som 
individen måste arbeta med (14). I spän-
ningsfältet mellan den egna kulturen och 
den nya, blir identiteten ifrågasatt och 
resultatet kan bli ett ställningstagande om 
att delta i idrott eller inte.  

De flesta studier som har beskrivit de 
invandrade barnens och ungdomarnas 
föreställningar och erfarenheter av den 
organiserade idrotten har riktat sig mot 
ungdomar, som redan är eller har varit 
involverade i idrottsrörelsen. I den här 
studien vill vi ta fasta på de bilder och 
föreställningar om idrott som barn har 
med sig till Sverige och hur barnen ser på 
idrott som fritidssysselsättning i den form 
den har i Sverige. 

Barns bilder av idrott i Sverige
Studien genomfördes på en skola för 
integration i en svensk kommun, där alla 
nyanlända barn påbörjar sin skolgång 
med fokus på språkinlärning. När barnen 
anses mogna slussas de över till den 
ordinarie skolgången. Tiden vid integra-
tionsskolan är cirka sex månader till två 

år, beroende på ålder och bakgrund. 
Målgruppen i studien var barn mellan 10-13 
år. Studien genomfördes i två steg. I det 
första steget inbjöd vi 20 barn (två grupper 
om tio barn) att rita teckningar. Instruktio-
nen var att rita en bild om en upplevelse av 
idrott i hemlandet. Många av barnen hade 
vid det tillfället precis anlänt till Sverige. I 
samband med det fördes enklare informella 
samtal med barnen för att få en större 
förståelse för deras tankar (15). I nästa steg, 
åtta månader senare, deltog sex barn i 
intervjuer om sina erfarenheter och önsk-
ningar om idrott i Sverige. Dessa barn 
presenteras närmare i den här artikeln. I 
analysen av teckningsstudien framträdde 
tre teman: idrotten  som formell arena, 
idrotten som informell arena och idrotten 
som åskådararena. Urvalet av barnen är 
gjort utifrån dessa teman.

Geoff kom hit från Indonesien tillsam-
mans med sin pappa. Mamma är kvar i 
Indonesien. Hans teckning visar barn som 
spelar fotboll, men också en annan lek – 
jampering. Det träd som finns på teck-
ningen symboliserar leken. Den går till så 
att barnen klättrar upp i ett träd med oljad 
stam och hämtar saker som hänger i trädet. 
När han spelade fotboll i Indonesien var det 
mest på lek tillsammans med kompisar, 
men han har också spelat organiserat med 
tränare. Här i Sverige vill Geoff spela fotboll 
i ett fotbollslag på sin fritid och har också 

Barnen i studien har olika 
erfarenheter av organiserad idrott. 
Kulturella skillnader finns och även 
en könsskillnad. Två flickor kan inte 
delta på grund av att bland annat 
klädseln sätter stopp för det. 
Barnen på bilden har inget att göra 
med de barn som nämns i artikeln.
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haft kontakt med en klubb där hans 
kompis spelar. Han fick dock inte börja 
direkt utan han behöver träna mer först. 
Det skulle betyda väldigt mycket för 
honom om han blev antagen till laget. 
Fotbollen i Sverige är annorlunda än den i 
Indonesien menar Geoff. I Sverige behö-
ver man kunna passa mer än i Indonesien, 
där sparkade man hårt. Geoff tycker att 
skolan är roligare än fritiden för där har 
han sina kompisar, och han är medveten 
om att skolan är viktig och att han måste 
lära sig mer. 

Mustafa kommer från Burma, men 
bodde senast i Thailand. I Burma lekte 
han fotboll med sina kompisar men 
spelade inte organiserat. Mustafa tränar 
sedan en tid tillbaka två gånger i veckan 
med ett fotbollslag i Sverige och vill bli 
fotbollsproffs. Han menar att han har 
kompisar i laget under träningar och 
matcher, men umgås inte med de andra 
spelarna i laget efter träningen. Då umgås 
han i stället med sina klasskompisar från 
språkskolan. Han har ibland svårt att följa 
med och förstå det tränarna säger på 
svenska och tycker det är svårt att fråga. 
Ibland frågar han en lagkompis. Han 
tycker att det vore bra om tränarna 
pratade långsammare, då skulle det vara 
lättare för honom att förstå. Han försöker 
titta på övningarna och skapa sig en 
förståelse för hur de ska utföras. Han 
skulle gärna ha med sig de andra kompi-
sarna från språkskolan på träningen, det 
skulle göra honom mer trygg. När han 
inte är i skolan eller på träning så försöker 
han lära sig svenska och läser andra läxor.

Kim är från Kina har bott sex månader 
i Sverige. Han tycker mycket om att spela 
pingis. Han spelade mycket med sin 
pappa i en park i Kina, men han har inte 
spelat pingis sedan han kom till Sverige. 
Nu spelar han gitarr och dator på sin 
fritid. Han skriver, målar och läser 
nyheter. Han träffar inga kompisar på 
fritiden, utan gör många saker för sig 
själv. Kim tycker om att simma och han 
skulle gärna spela tennis på sin fritid. Han 
skulle gärna vilja komma i kontakt med en 
idrottsförening, i pingis eller tennis. Men 
han vet inte hur man gör. Hans pappa kan 
inte heller så pass bra svenska att han kan 
hjälpa till. 

Annia kommer från Somalia. Hon är 11 
år går i 4-5-6:an. Hon har sjal runt huvudet 
och lång kjol. Hon har sju systrar och två 
bröder. Efter skolan leker hon ofta med sina 
syskon ute. De jagar varandra, kastar 
snöboll och pratar somaliska. I Somalia 
lekte de andra lekar, för där fanns ingen snö 
att göra snöbollar av. Hon har ingen 
erfarenhet av idrott från Somalia och hon 
kan inte vara med på den idrottsundervis-
ning där man måste ha lite kläder på sig. Då 
säger hon att hon är sjuk. När de springer 
så är hon med och på redskapsbana. På 
fritiden när hon inte leker, gör hon läxor. 
Svenska och matematik nämner hon 
särskilt. Det finns ingen idrott som hon 
skulle vilja hålla på med. 

Maia är en allvarlig lite blyg tjej på 12 år. 
Hon har en bror som är 14 år. I Thailand 
spelade hon fotboll. De spelade 11-manna-
fotboll och hon spelade center. Det var 
roligt att spela fotboll, men ibland kunde 
det bli för allvarligt. I Sverige spelar hon 
tennis på tv:n. Det är roligt, men hon skulle 
gärna lära sig tennis på riktigt, men hon vet 
inte hur det skulle gå till. Hon spelar också 
bordtennis och badminton på tv:n. Basket, 
som det finns mycket av i staden och på 
hennes skola, tycker hon inte om. Hon har 
fått bollen i huvudet och det gör ont, så 
basket vill hon inte spela. Badminton skulle 
hon helst vilja spela och gärna med andra 
tjejer. I Sverige spelar hon fotboll en gång i 
veckan med skolan. På idrottslektionerna 
spelar de badminton, basket och springer. 
Maia kan inte simma, men är med på 
simlektionerna. Hon går dock inte på 
badhuset själv med sin bror eller med famil-
jen för att träna.

Saga är 12 år är en charmig, glad och 
öppen tjej som kommer från Afghanistan. 
Hon har en syster och tre bröder, så de är 
sju i familjen. I Afghanistan har hon en vit 
häst, hund, får och kor, som hon lämnade 
där. Om hon reser tillbaka dit kan de krama 
henne säger hon med längtan i rösten. Saga 
ritade fyra barn som spelar basket. Det är 
hon själv och hennes klasskompisar. Maia, 
som inte tycker om basket, är en av dem. De 
spelar basket på skolgården och då de har 
olika språk så talar de svenska med varan-
dra. I Afghanistan spelade hon fotboll, 
lekte, hoppade hopprep och lekte kurra-
gömma. Pojkar och flickor lekte tillsam-
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mans. Saga gör inget särskilt efter skolan. 
Hon är hemma och läser, övar till något 
prov eller spelar dator. Hon vill inte vara 
med i någon klubb och spela basket för nu 
är det ju snö ute. Men inne vill hon inte 
heller spela, för det är för många pojkar 
som gör det. Hon behöver också vara 
hemma och passa sina småsyskon när 
mamma och pappa arbetar. Hon har inga 
svenska kompisar, men skulle gärna vilja 
ha några. Saga är så duktig på att simma så 
hon ska börja lära sig simma ryggsim. Om 
någon skulle be henne komma och spela i 
sitt basketlag skulle hon följa med (åtmins-
tone med intervjuaren): ”Jag kommer med 
dig alltid”, säger hon. Ska hon vara med i 
någon klubb vill hon ha någon kompis med 
sig eller någon som hon känner. 

Svårt att få kontakt med idrotten
Den preliminära analysen av intervjuerna 
visar på intressanta mönster. Utgångspunk-
ten för analysen var alltså de teman som 
framkom vid teckningsstudien: idrotten 
som formell arena, idrotten som informell 
arena och idrotten som åskådararena. Vid 
intervjuerna framkom att alla utom en 
pojke fanns på åskådararenan, men flera av 
barnen ville in på den formella idrottsare-
nan. Att inte veta hur man kommer i 
kontakt med en idrottsklubb, att inte vara 
bra nog eller att vilja ha någon som räcker 
ut handen och säger ”Kom med”, var tre 
skäl till att barnen befann sig på åskådara-
renan i Sverige.

Barnen har också olika erfarenheter av 
organiserad idrott beroende på vilket land 
de kommer ifrån. Medan Kim, Maia och i 
viss mån Geoff har erfarenhet av organise-
rade idrottsaktiviteter (det ingår i deras 
identitet) så har de andra barnen inte den 
erfarenheten. Förutom att idrottserfarenhet 
kan bero på en kulturell skillnad, kan vi ana 
att det också finns en könsskillnad. Två av 
flickorna kan inte delta i organiserad idrott 
på grund av klädseln, att pojkar är där eller 
att de behöver ta ansvar för familjen. 
Familjeförhållanden tycks också ha en 
betydelse. Med många syskon att leka med 
ligger den informella aktiviteten närmre 
identiteten än den formella. Mustafa är den 
enda som tagit sig in i den organiserade 
svenska idrotten. En förståelse av hans 
berättelse är att han kommit till det Wal-
seth benämner bridging, men han har 
fortfarande en bit kvar till bonding.  

De preliminära resultaten visar att 
barnens ankomst till en ny kultur gör att 
det blir förskjutningar mellan aktivitetsa-
renorna. Olika hinder måste övervinnas 
för att barnen ska kunna delta i idrotts-
verksamheten. De flesta barnen i studien 
hamnar på åskådararenan och den 
informella arenan när de kommer till 
Sverige, men det finns en önskan att ta sig 
till den formella arenan. Trots politiska 
intentioner om en idrott för alla finns det 
svårigheter för barnen att komma i 
kontakt med idrotten som formell arena 
vid ankomsten till Sverige, och även när 
kontakten är tagen är det inte självklart 
att få vara med. 

Vi har i tidigare studier sett att barn 
som rör sig i flera kulturella sammanhang 
och utvecklar vad man skulle kunna 
betrakta som dubbla identiteter att 
hantera, kan göra detta till något positivt 
och en stolt del av den man är (16). Kan 
idrotten hjälpa till att skapa utrymme för 
den stoltheten och bli en positiv byggsten 
i skapandet av en identitet i det nya 
hemlandet? Som forskaren Tomas 
Peterson lyfter fram finns möjligheten att 
invandrade barn och ungdomar inte 
enbart formas av den svenska idrottsrö-
relsen, utan att de också är med och 
utvecklar och omformar den (8). Idrotten 
har en lång tradition av internationella 
och globala möten. Men idrotten verkar 
också lokalt. För oss i Sverige är det en 
utmaning att få vårt svenska system att på 
ett naturligt sätt möta de globala rörelser 
som är ett faktum i dagens samhälle. För 
att möta barn och ungdomar som kommer 
hit från andra kulturer sätts högre krav på 
förståelse, känslighet och flexibilitet hos 
den svenska idrottsrörelsen och dess 
föreningar. Genom förståelsen, känslighe-
ten och flexibiliteten kan idrottsrörelsen 
närma sig de bilder som barn från olika 
kulturer har av idrott, och någonstans 
smälta samman med dessa. Det skulle 
vara till gagn för både idrotten och alla 
barn som vill vara en del av idrottsrörel-
sen. Vi hoppas få möjlighet att genomföra 
en studie inom ett par år, när barnen 
hunnit etablera sig i sina lokala skolor och 
sina lokala sammanhang och vidare 
studera hur dessa barns förhållande till 
den svenska idrottsrörelsen har utveck-
lats.  


