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Syftet med denna studie är att belysa talet om idrottens betydelse för upplevelsen av integration bland ungdomar 
i 2000-talets Sverige. Studien bygger på tre fokusgruppsintervjuer med ungdomar som är 15 år och spelar 
fotboll i Assyriska FF, hemmahörande i Södertälje. Centralt har varit att belysa hur pojkarna beskriver sig själva 
i ljuset av att de ingår i ett etniskt definierat fotbollslag, och vilken roll de tillskriver tillhörigheten till ett sådant 
lag när det gäller upplevelsen av delaktighet i det svenska samhället. Vår studie knyter teoretiskt an till identitet, 
etnicitet och integration. 
Studien visar att en treenighet bestående av Familjen, Föreningen och Församlingen är centrala när det gäller 
skapandet av dessa ungdomars normer och värderingar. Vi har sett att denna treenighet också spelar en stor roll 
för ungdomarnas identitetsskapande, både vad gäller synen på sig själva som individer och för hur de ser på 
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det är här de fostras och formas till ansvarstagande individer som visar respekt för andra människor. Det är 
också i laget de kan växa och utvecklas genom att ’spegla’ sig i varandra. Dessa ungdomar ser denna möjlighet 
som avgörande inför framtiden, oavsett om de blir fotbollsproffs eller får nöja sig med ett vanligt jobb. De 
menar att de genom lagets fostran får en social kompetens som gör det möjligt att bli delaktig och få en 
berättigad plats i det svenska samhället, vilket är eftersträvansvärt då de känner sig både som assyrier och 
svenskar, dubbla integrerade identiteter. Laget har därmed en viktig roll i ungdomarnas identitetsskapande och 
för hur de ser på den etniska gruppen assyrier och dess möjligheter att integreras i det svenska samhället.      
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1. Avspark 
 

Den har gjort oss stora och starka och att vi litar på oss själva, och att man 

måste ha respekt för andra människor och så. Fotbollen har gjort oss till 

mognare människor för man har fått känna på allvar lite, inom fotbollen, så 

man vet att hela livet inte bara är ett skämt, man måste satsa också.1 

 

Så svarar Adam, en femtonårig pojke från Södertälje, när vi pratar med honom om fotbollens 

betydelse för hur han ser på sig själv och sin delaktighet i det omgivande samhället. Han 

spelar i Assyriska FF, ett etniskt definierat fotbollslag. Det är om honom och hans 

lagkamrater och fotbollens betydelse för upplevelsen av identitet och integration som denna 

uppsats ska handla. 

 

I dagens mångkulturella Sverige diskuteras integration utifrån olika infallsvinklar. Regeringen 

införde 2008 nyformulerade mål för arbetet mot diskriminering, främlingsfientlighet och 

rasism, mål som har sin grund i den integrationspolitik som förankrades med propositionen 

Sverige, framtiden och mångfalden (prop. 1997/98:16). Några av grundtankarna bakom dessa 

mål är att alla skall ha lika stora rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund samt att man med mångfalden som bas skall uppnå en samhällsutveckling och 

samhällsgemenskap som präglas av ömsesidig respekt.2 Idéer om en möjlig väg till denna 

samhällsutveckling och gemenskap går att finna i propositionen En idrottspolitik för 2000-

talet- folkhälsa, folkrörelse och underhållning (prop. 1998/99: 107) I den beskrivs idrotten 

som en tänkbar väg när det gäller integrationsfrågan. Detta förklaras genom att idrotten kan 

ses som en gränslös samlingsplats där kontakter mellan olika nationaliteter skapar förståelse 

för varandra, vilket i sin tur kan motverka främlingsfientlighet och rasism.3 

 

För att förstå diskussionen om sambandet mellan integration och idrott menar idrottsforskaren 

Tomas Petersson att detta bör ses utifrån två aspekter; medvetenheten om idrottens 

självständighet och idrottens koppling till samhället i stort. Petersson menar att idrotten är 

självständig så tillvida att den skapar, utövar och lever sitt eget liv efter egna normer och 

regler. När det gäller kopplingen till samhället anser han att idrotten måste ses som en social 

                                                 
1 Intervju 1, september 2009. 
2 Regeringens proposition 1997/98: 16. Sverige, framtiden och mångfalden. s.21. 
3 Regeringens proposition 1998/99:107. En idrottspolitik för 2000-talet- folkhälsa, folkrörelse och 
underhållning. s.49. 
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konstruktion skapad och utvecklad från samhället under det senaste århundradet. Idrotten är, 

enligt Petersson, en autonom arena samtidigt som den är tätt sammanlänkad med samhället. 

Detta menar han kan ge människor en alternativ möjlighet till delaktighet och 

självförvekligande när övriga delar av samhället inte nås.4 Ett samhälle som är präglat av 

kulturell mångfald kan alltså erbjuda alternativa vägar till integration men dessa är beroende 

av hur människor väljer att organisera sig. 

 

Sociologen Osman Aytar belyser i sin avhandling Mångfaldens organisering hur integration 

kan tolkas och tydliggöras utifrån olika dimensioner.5 Aytar beskriver bland annat teorier om 

hur etniskt alternativa offentligheter kan påverka integration både i positiv och i negativ 

riktning, beroende på vilka förbindelser gruppen har till samhället i stort.6 Å ena sidan kan 

den etniskt alternativa offentligheten utgöra en bas utifrån vilken nätverk byggs till övriga 

delar av samhället, å andra sidan kan den vara en avskärmad grupp som har få kontakter med 

övriga delar av samhället. En etniskt definierad sammanslutning kan därmed vara antingen en 

väg till delaktighet i ett integrerat samhälle eller leda till kollektivt utanförskap vid sidan av 

det övriga samhället.7 

 

Vi har med utgångspunkt i den ovan beskrivna politiska agendan och forskning kring 

integration och idrott valt att studera ett etniskt definierat fotbollslag för att söka kunskap om 

huruvida laget/gruppen kan vara en väg till upplevd integration i samhället. Med integration 

avser vi en delaktighet i samhället där alla har lika stora rättigheter och möjligheter oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund. 

 

Vi vill belysa vad en etniskt definierad grupp kan betyda dels för den enskildes 

identitetsskapande, dels för hur individen ser på sig själv i förhållande till det omgivande 

samhället. Vårt val att studera ett etniskt definierat lag grundar sig på att vi vill ta reda på om 

spelare i ett sådant lag anser att deltagandet i dessa lag främjar eller motverkar deras upplevda 

delaktighet i det svenska samhället. 

 

                                                 
4 Tomas Petersson, Artikel i: I & M, 2004-08-04.  
5 Detta redogörs ytterligare för i avsnitten Teori och Matchrapporter från fältet (Tidigare forskning). 
6 Osman Aytar, Mångfaldens organisering: Om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige, 
Stockholm: 2007. s.215ff. 
7 Ibid, s.218f. 
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• Syftet med studien är följaktligen att belysa talet om idrottens betydelse för 

upplevelsen av integration bland ungdomar i ett etniskt definierat fotbollslag i 2000-

talets Sverige. 

 

Med talet om avser vi hur ungdomarna verbalt väljer att uttrycka sin upplevda integration. 

Valet av lag, ett pojklag, motiveras av att det fortfarande är sällsynt med etniskt definierade 

flicklag och av att vi inte funnit några etniskt definierade lag där flickor och pojkar spelar 

tillsammans. Vi använder i syftet begreppet ungdomar istället för pojkar, då det öppnar för 

möjligheten att delar av resultaten också skulle kunna gälla för flickor och för andra etniskt 

definierade fotbollslag, även om vi inte har för avsikt att generalisera våra resultat. De 

frågeställningar vi formulerat för att uppnå syftet med studien är följande: 

 

• Hur beskriver pojkarna sig själva i ljuset av att ingå i ett etniskt definierat fotbollslag? 

 

• Vilken roll tillskriver pojkarna tillhörigheten i ett etniskt definierat fotbollslag i fråga 

om upplevelsen av delaktighet i det svenska samhället? 

 

Avsikten med dessa frågeställningar är att belysa identitetsskapandets dubbla processer, 

dels hur pojkarna ser på sig själva dels hur de tror att andra ser på dem och detta i ljuset 

av att de är med i ett lag som är definierat utifrån kultur och härkomst.8 Vår avsikt är 

också att belysa hur identitet och etnicitet kan höra samman och på vilket sätt det har 

betydelse för upplevd integration i samhället. 

 

 

2. Teori 
I denna del presenteras de teoretiska infallsvinklar som vi anser vara centrala för denna studie. 

Vi har valt att fokusera på identitet, etnicitet och integration. Vi menar att dessa hör samman i 

den mening att integration inte kan diskuteras utan att först beröra aspekten identitet, vilket i 

sin tur formas av vilken etnisk bakgrund individen har. Individen blir således ’bärare’ av sin 

identitet vilken i sin tur är en del av dennes integrationsprocess. I det följande redogörs, med 

stöd av utvald litteratur inom respektive område, för det vi med utgångspunkt i dessa tre 

teoretiska infallsvinklar anser vara relevant för denna studie. 

                                                 
8 För diskussion om de kriterier som anses bilda bas för etnisk identifikation se vidare under avsnittet Etnicitet 
nedan. 
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2.1 Identitet 
Sociologen Richard Jenkins belyser i sin bok Social Identity hur identitet kan förklaras som en 

social konstruktion i den mening att identitet inte är något man ’är’ utan identitet är något som 

alltid upprättas och skapas i en ständigt pågående process med andra människor. Richard 

Jenkins hävdar att identitet inte kan fastställas som ett permanent fenomen utan 

identitetsskapandet sker i symbios med förändringar över tid, i takt med människors och 

omgivningens tolkningar av varandra. Richard Jenkins belyser vidare människors likhet 

kontra olikhet som två kriterier i identitetsskapandet, där människan behöver motpoler att 

kunna spegla sig i för att i sin tur ta reda på vem ’jag’ är. Detta ’jag’ kan, enligt Richard 

Jenkins, i sin tur variera beroende på i vilken social kontext personen ifråga befinner sig.9 

 

Richard Jenkins väljer att beskriva identitetsskapande utifrån en modell som han kallar 

internal – external dialectic of identification. Det han vill påvisa med denna modell är att 

individen skapar sin identitet genom en växelverkan mellan en individuell identitet, som 

uppkommer genom att individen tolkar sig själv - internal, och den identitet andra människor 

tillskriver en individ efter att de betraktat denne både som enskild individ och som del av ett 

kollektiv - external. Denna externa påverkan på identitetsskapande innefattar även individens 

föreställningar om hur andra ser på individen oavsett om det är uttalat eller inte. Han menar 

att då vi näst intill ständigt befinner oss i olika sammanhang omprövar vi kontinuerligt bilden 

av oss själva, av vår omgivning och av vår relation till densamma. Den egna identiteten 

omkonstrueras därmed ständigt beroende på socialt sammanhang.10 

 

Gruppers och kategoriers betydelse för identitetsskapande tar Richard Jenkins också upp och 

menar att kollektiva identiteter bygger på individers föreställningar om likheter inom en 

grupp. Han belyser även detta med hjälp av begreppen internal och external. Han beskriver 

kategorier som något individen kan placeras i av andra utan att själv ha någon relation till 

kategorin, eller till någon annan individ som anses tillhöra kategorin - external.11 

Gruppbildningar däremot förutsätter att individerna som ingår i den själva anser sig tillhöra 

gruppen, och att de betraktar varandra som tillhörande gruppen - internal. De behöver dock 

inte ha någon annan relation till varandra förutom det ömsesidiga erkännandet. En kategori 

kan därmed förenklat ses som ett fack som individer placeras i av andra, på mer eller mindre 

goda grunder. Att tillhöra en grupp är däremot något man kan välja, utifrån egna 

                                                 
9 Richard Jenkins, Social Identity, London & New York: 2004, s.4f. 
10 Ibid, s.15ff. 
11 Ibid, s.80ff. 
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föreställningar om någon form av gemenskap med andra, under förutsättning att man 

accepteras som ’tillhörande’ av andra som ingår i gruppen. Richard Jenkins menar därmed att 

grupper identifierar sig själva och andra kategoriserar dem.12 

 

Vi vill se hur detta skapande av identiteter tar sitt uttryck inom etniskt definierade fotbollslag i 

form av möten, både inom det egna laget och med individer från andra lag. Det blir 

följaktligen intressant att se hur dessa möten upplevs och förklaras av ungdomarna, och om 

det går att urskilja några mönster i hur de interagerar med varandra och andra, samt om detta 

påverkar hur de skapar självbilder och bilder av sin omgivning. Vi anser att detta i sin tur kan 

ha betydelse för upplevd integration. 

 

 

2.2 Etnicitet 
Etnicitetsforskaren Rune Johansson hävdar att begreppet etnicitet kan sammankopplas med 

flera olika fenomen, varav språk, religion, kultur och härstamning ses som kriterier som 

tillsammans eller i kombinationer om minst två variabler utgör basen för etnisk identifikation. 

Vidare menar han att etnicitet både kan verka som en tillgång, då det kan ses som en 

gemensam kamp av minoriteter för bevarandet av den egna kulturen, eller som ett hinder där 

majoriteten använder etnicitet i syfte att dölja förtryck.13 

 

Etnicitet diskuteras i termer av subjektivitet och objektivitet. Med ett subjektivt perspektiv 

menas att etnicitet ses som ett resultat av individens egen vilja och eget val att tillhöra ett 

kollektiv, ett konstruktivistiskt synsätt, medan ett objektivt perspektiv fokuserar på ’låsta’ 

kriterier som exempelvis språk och härkomst, ett essentialistiskt synsätt. Skillnaden blir att ett 

objektivt perspektiv, på obestämd tid, fastslår ramarna för etnicitet medan ett subjektivt 

perspektiv präglas av att etnicitet är temporärt och lättföränderligt beroende på plats och tid. 

Vi ser på etnicitet ur ett subjektivt perspektiv, som en social konstruktion. I det subjektiva 

perspektivet är situationsbundna sociala processer centrala för skapandet av en etnisk 

samhörighet. 14  Vi tror att det i dessa etniskt definierade fotbollslag, i takt med 

förändringarnas tid (globaliseringen), finns en stor öppenhet och handlingsfrihet att formas 

med utgångspunkt i subjektiva aspekter. Samtidigt kommer vi att ta hänsyn till hur 
                                                 
12 Jenkins, 2004, s.102f. 
13 Rune Johansson ”Gemenskapens grunder” i Erik Ohlsson (red). Etnicitetens gränser och mångfald. 
Stockholm: 1999, s.79ff. 
14 Ibid, s.82ff. 
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ungdomarna beskriver sig själva i ljuset av hur de (tror att) de blir betraktade av andra – hur 

de eventuellt ’stämplas’ eller kategoriseras etniskt av andra och vilken roll de tillmäter det för 

sin etniska identifikation och därmed sitt identitetsskapande. 

 

 

2.3 Integration 
För att belysa fenomenet integration har vi valt att redogöra för sociologen José Alberto Diaz 

teorier kring området. Han beskriver integration som en process där en etnisk minoritet skall 

uppnå jämlikhet i förhållande till en etnisk majoritet när det gäller deltagande i samhället.15 

Denna process kan dels ses som att invandrares sociala relationer skall utvecklas, dels som en 

fråga om resursfördelning.16 Det handlar därmed inte bara om att skapa mötesplatser för 

invandrare och etniska svenskar utan det är också en fråga om hur samhällets resurser fördelas 

mellan olika grupper och geografiska områden. José Alberto Diaz menar att integration kan 

delas in i tre övergripande dimensioner; sociala, politiska samt strukturella dimensioner.17 

Dessa dimensioner delar han in i sju underdimensioner; ekonomisk, social, boende-, politisk, 

familje-, kommunikativ och personlig integration. 

 

I vår studie tittar vi närmare på två av de underliggande dimensionerna; personlig och social 

integration. Den personliga aspekten av integration handlar om individens upplevelse av 

integrationsrelaterade samhällsvillkor och tillfredställelsen med dessa levnadsvillkor. Med 

social integration menar José Alberto Diaz den sociala relation invandrare har till infödda 

svenskar.18 Det är främst den personliga aspekten av integration som behandlas i vår studie då 

vi söker efter enskilda individers upplevelse av sin situation och vad som kan komma att 

påverka den. Men vi tänker oss även att den sociala aspekten har betydelse genom de möten 

informanterna kan ha med etniska svenskar i samband med fotbollsmatcher, då dessa möten 

kan påverka deras uppfattningar både av andra människor och av sig själva, vilket i sig är en 

del av identitetsskapandet. Vi anser, liksom José Alberto Diaz, att integration är ett 

vittomspännande begrepp som kan ses och belysas ur en mängd perspektiv. 

 

Att integration kan äga rum mellan olika grupper och på olika nivåer belyser sociologen 

Osman Aytar i sin avhandling Mångfaldens organisering där han påvisar att faktorer såsom 
                                                 
15 José Alberto Diaz, ”Invandrarnas integration – några teoretiska och metodologiska utgångspunkter” i Vägar in 
i Sverige. Bilaga till invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande, SOU 1996:55, s.55. 
16 Ibid, s.74. 
17 José Alberto Diaz, Choosing integration, Uppsala: 1993, s.64f. 
18 Ibid, s.85ff. 
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nätverk, engagemang och organisering är med och påverkar den etniska gruppens integration. 

Han menar även att integration på grupp- och samhällsnivå kan ses och förklaras utifrån tre 

dimensioner; 

 

1. Integrationen mellan etniska svenskar och olika invandrargrupper. (samhällsnivå) 

2. Integrationen mellan olika invandrargrupper. (mellangruppsnivå) 

3. Integrationen inom enskilda invandrargrupper i det nya landet. (gruppnivå) 

 

I den tredje dimensionen, där integration inom enskilda invandrargrupper belyses, ligger 

fokus på etnisk och kulturell mångfald i samhället och hur detta kan främjas. Här avses en 

alternativ etnisk offentlighet som en del av det integrerade samhället. I denna dimension ses 

integration som en tydlig motpol till assimilation, där mångfald betonas även om risken för 

segregering förekommer. Denna risk består i att den etniska gruppen blir en sluten grupp vid 

sidan av övriga samhället, istället för att bli en etniskt definierad grupp som är en del av det 

övriga samhället. Osman Aytar menar dock att integration inom (dimension 3) och mellan 

etniska grupper (dimension 2) ökar möjligheten till integration på samhällsnivå (dimension 

1).19 Det är just detta vår studie syftar till, att undersöka om integration inom den egna etniska 

gruppen kan betyda något för upplevd integration på samhällsnivå, och därför finner vi det 

intressant att se vad en jämförelse med vårt resultat kan säga. 

 

 

3. Matchrapporter från fältet 
Forskningsfälten om idrott och om integration är omfattande – om de ses var för sig. Om man 

däremot är intresserad av att ta del av forskning kring frågor som rör idrottens betydelse för 

integration, ja då krymper fältet avsevärt. Den forskning vi presenterar nedan knyter på olika 

sätt an till vår studie. Det är dels forskning som handlar om etnicitet, identitetsskapande, 

interetniska relationer, och integration/segregation, dels studier av idrott och andra ’arenor’ 

som kan vara möjliga vägar till integration. 

 

Mångfaldens organisering är en doktorsavhandling i sociologi vid Stockolms universitet 

skriven av Osman Aytar. Syftet med studien är undersöka hur organiserade interetniska 

                                                 
19 Aytar, 2007, s.215ff. 
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relationer är möjliga på parternas gemensamma villkor. Med relationer på sådana villkor 

avses relationer som bland annat vilar på ömsesidig respekt och är fria från tvång.20 

Osman Aytar har valt att studera detta genom fallstudier med de empiriska källorna intervjuer, 

observationer och befintliga dokument. De fall han studerat är; 

 

1. Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS. 

2. Samrådet mellan staten och etnisk- och transetniska 

invandrarorganisationer som det gestaltas i ett regeringsråd sedan 1975. 

3. Invandrarnas delaktighet inom politiska partier med fokus på 

Socialdemokratiska arbetarpartiet och Folkpartiet liberalerna. 

 

I sina frågeställningar fokuserar han på hur organisationsaktiva individer upplever att 

samarbete, delaktighet och samråd fungerar inom de fall han valt. Han söker också efter vilka 

aspekter som har betydelse för hur de aktiva upplever att samarbete, delaktighet och samråd 

mellan dem fungerar. Han gör också en tillbakablick för att se hur de interetniska relationerna 

förändrats över tid i de tre fallen. 21 

 

Osman Aytar hävdar att hans studie visar att integration mellan olika etniska grupper och 

inom de etniska grupperna är viktiga för integrationen i samhället. Det vi finner intressant är 

just denna slutsats att integration inom och mellan etniska grupper kan var en väg till 

integration också i det svenska samhället.22 Det är integration inom den egna etniska gruppen 

som är av intresse för Aytars studie. Vi tolkar det som att denna integration handlar om att 

först integreras i den egna etniska gruppen för att sedan kunna gå vidare och bli inkluderad i 

det svenska samhället. Osman Aytar menar emellertid, som tidigare nämnts, att den etniskt 

alternativa offentligheten också kan leda till att en grupp avskärmar sig från det omgivande 

samhället och hamnar i ett kollektivt utanförskap. 23 Detta leder till vår studie och vad en 

etniskt alternativ offentlighet i form av ett etniskt definierat lag kan betyda för upplevelsen av 

integration. 

 

Ett liv mellan två världar av sociologerna Fuat Deniz och Antonios Perdikaris är en studie om 

hur assyriska ungdomar som andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar 

                                                 
20 Aytar, 2007, s.15f. 
21 Ibid, s.25ff. 
22 Ibid, s.216ff. 
23 Ibid, s.218f. 
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sin livssituation. Forskningsfrågan i denna rapport är hur andra generationen invandrares 

identitet skapas under, vad författarna kallar, korstryck från värden och normer som råder 

inom deras egen minoritet och de värden och normer som råder i det svenska 

majoritetssamhället.24 

 

De har i sin studie använt sig av tre olika strategier inom den kvalitativa metoden; fullständigt 

deltagande, deltagande observationer och djupintervjuer. De ungdomar som deltagit i studien 

har delats in i två kategorier; 15-17 år respektive 23-25 år.25 Resultaten i studien skiljer sig till 

stor del åt mellan kategorierna och det vi här tar upp är de resultat som avser endast den yngre 

gruppen eller är giltigt för båda. Detta eftersom vår studies informanter är i 15-årsåldern och 

liksom den yngre kategorin i Fuat Deniz & Antonios Perdikaris studie är födda i Sverige eller 

har kommit hit mycket tidigt i livet, vilket inte var fallet med deras äldre kategori som 

socialiserats ett antal år i ursprungslandet innan de kom till Sverige. De resultat som gäller 

den äldre kategorin anser vi därför inte vara av lika stort intresse för en jämförelse med våra 

resultat. 

 

Fuat Deniz & Antonios Perdikaris menar att ungdomarna lever med två motsägande system 

av normer och värderingar i sin omgivning, och att ungdomarna i stor utsträckning är 

medvetna om detta. Ungdomarna har också uppfattningar om vad som är bra respektive dåligt 

inom de båda kulturerna. Fuat Deniz & Antonios Perdikaris säger att dessa ungdomar (15-17 

år), som socialiserats in i både den svenska och assyriska kulturen från den primära 

socialisationen, upplever sig både som svenskar och assyrier. De har vad Deniz & Perdikaris 

kallar en slags integrerad dubbelidentitet som formats av de två kulturella världar de lever 

med. Vidare sägs att detta i hög grad varit en berikande och konstruktiv resurs för dessa 

ungdomar. De har kunnat integrera de båda kulturerna och skaffat sig kompetens för att kunna 

ingå i de två grupperna.26 Detta tillskriver Fuat Deniz & Antonios Perdikaris till stor del att 

föräldrarna kommit i kontakt med det svenska samhället med dess normer och värderingar. 

De menar att detta gjort att de har förståelse för sina barns situation som andra generationens 

invandrare.27 

 

                                                 
24 Fuat Deniz & Antonios Perdikaris, Ett liv mellan två världar: En studie om hur assyriska ungdomar som 
andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, Örebro: 2000, s.27ff. 
25 Ibid, s.27ff. 
26 Ibid, s.186f. 
27 Ibid, s.210ff. 
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En studie som i mångt och mycket liknar vår är Möten på fotbollsplan. En studie om den 

mångkulturella idrotten som är en rapport skriven av idrotts- och etnicitetsforskaren Jesper 

Fundberg åt Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. Rapporten baseras på fältstudier och 

intervjuer med pojkar och män med invandrarbakgrund som spelar i så kallade invandrarlag.28 

Syftet med studien är dels att beskriva och analysera erfarenheter och upplevelser av 

fotbollsspelandet hos ett antal spelare och ledare i två invandrarlag, dels att diskutera huruvida 

idrotten kan vara en arena för integration och segregation. Studien fokuserar på hur ledare och 

spelare talar om olika möten mellan spelare, ledare och domare på fotbollsplan. Jesper 

Fundberg har i denna studie, utöver intervjuer, följt ett seniorlag (ålder 20-30 år) och ett 

juniorlag (ålder 15-16 år) över en säsong där cirka tjugofem tränings- och matchtillfällen 

studerats. Huvudfrågan som denna studie vilar på är; Hur är det att vara invandrare och spela 

fotboll i Sverige? 29 

 

Jesper Fundberg vill i sin rapport sammanfatta dessa möten med tre olika teman; synen på 

manlighet, kroppen och fotbollens koppling till livsstil. Vi tänker oss använda de två 

sistnämnda till vår studie. I avsnittet kallat ’Kroppar som möts’ menar Jesper Fundberg att 

mycket handlar om fysiska möten, men även tolkningar och föreställningar om kroppen. Han 

menar att kroppsrörelser, fysik och utseende kan vara med och påverka utgången vid olika 

möten på plan. Som exempel ger Jesper Fundberg hur invandrarkillar upplever att de ibland 

blir bedömda på felaktiga grunder; där deras ålder, spelsätt och uppträdande är centrala 

faktorer vid ifrågasättandet. Invandrarkillarna upplever till exempel att de misstros av andra 

ledare och spelare att vara 15 år för deras ’mogna’ utseende skull (exempelvis skägg). Ett 

annat exempel är att de upplever att de behöver överdriva vid frisparkssituationer för att få en 

svensk domare att blåsa till deras fördel. 30 

 

I avsnittet fotboll och livsstil beskrivs bland annat hur invandrare kontrasterar sig mot 

svenskar och huruvida det finns gemenskap eller inte i de svenska lagen. Han lyfter fram 

invandrarnas berättelser om hur de tillskriver laget och föreningen betydelse för deras 

gemenskap. De menar att det faktum att de lever i samma bostadsområde möjliggör en större 

                                                 
28 Med invandrarlag avses här lag som grundats av invandrarföreningar vars deltagarantal består av merparten 
invandrare.  
29 Jesper Fundberg, Möten på fotbollsplan. En studie om den mångkulturella idrotten, Botkyrka: 1996, s.5ff. 
30 Ibid, s.17ff. 
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gemenskap baserat på tillgänglighet till varandra, både på och utanför plan, vilket de menar 

skapar en ökad förståelse och därmed starkare enighet mellan varandra. 31 

 

Idrott och integration är en rapport från Länsstyrelsen Östergötland som är skriven av 

samhälls- och kulturvetaren Maria-Theresia Rosén. Syftet med rapporten är att utifrån tidigare 

forskning och goda exempel belysa hur idrotten kan vara en arena för integration. Målet med 

rapporten är att den skall fungera som underlag för idrottsföreningar och andra aktörer som 

vill arbeta integrationsfrämjande inom idrott.32 

 

Det material som studerats i rapporten är dels forskning kring idrottens förmåga till 

socialisation och integration, dels utvärderingar från projekt inom idrotten som syftat till att 

vara integrationsfrämjande. Endast forskning som rör kombinationen idrott och integration 

har studerats, men denna forskning har kopplats till allmänna teorier när författaren ansett att 

det varit väsentligt för rapporten.33 

 

Enligt Maria-Theresia Rosén visar det sig vara centralt att företrädare för idrotten förstår vad 

det betyder att utgå från allas lika rättigheter oavsett skillnader när det gäller etnicitet, kön, 

sexualitet, etcetera. Vidare sägs att en grundförutsättning för att uppnå mångfald är förståelse 

för hur stereotyper skapas och bevaras såväl inom idrotten som i övriga samhället. Det sägs 

här att den enklaste vägen att förstå de förutsättningar som finns inom olika kulturer, och att 

få kunskap om detta, är att engagera individer med olika kulturell och etnisk bakgrund i 

idrottsföreningar.34 

 

 

4. Vår väg mot målet 
I denna del ges en översikt av hur vi genomfört vår studie. Vi presenterar detta under tre 

rubriker. Den första heter Scouting, spelarintervjuer och laguttagning och beskriver 

förberedelser och genomförande av både deltagande observationer och intervjuer. Här 

förklaras också på vilka grunder vårt urval gjordes samt hur analysen inleddes och vilka 

kategorier som framträdde i materialet. Rubriken Fair play handlar om vilka etiska 

överväganden som gjorts under arbetet med studien. Under rubriken Eftersnack om vår väg 
                                                 
31 Ibid, s.17ff. 
32 Länsstyrelsen Östergötland, Idrott och integration, Rapport nr: 2009:5, s.5. 
33 Ibid, s.6. 
34 Ibid, s.40ff. 
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mot målet motiveras och diskuteras våra val och där beskrivs också vilka dilemman och 

svårigheter vi stött på under studiens gång. Där belyses också tankar kring hur våra respektive 

bakgrunder och erfarenheter kan ha påverkat vårt arbete och våra överväganden, och därmed 

studiens resultat. 

 

 

4.1 Scouting, spelarintervjuer och laguttagning 
Vår studie inleddes med öppna deltagande observationer av fotbollsmatcher där syftet var att 

väcka tankar och idéer inför intervjudelen. Observationer gjordes både av lag som är etniskt 

definierade och av lag med både invandrare och etniska svenskar. Med öppna deltagande 

observationer avses här studier där vi observerat och antecknat öppet utan att informera om 

avsikten med vår närvaro. En öppen observation beskrivs också av etnologen Magnus 

Öhlander som att det kan vara någonting som kan fungera som underlag för att formulera 

frågor och ge uppslag till nya idéer.35 Han hävdar att öppna observationer kan ge forskaren 

kunskap om sådant som informanterna inte tänker på att berätta eller som är alltför känsligt att 

berätta vid till exempel en intervju som spelas in. Magnus Öhlander säger också att allt 

människor gör inte blir verbalt formulerat, forskare kan därför få information som inte 

reflekterats och verbaliserats av dem som studeras.36 Vår ambition med observationerna var 

att vara så fördomsfria som möjligt, att fokus låg på vad som hände i det sociala samspelet 

istället för på varför det hände. 

 

Observationerna gav oss en vidare bild av vad som kan ske vid en fotbollsmatch. Vi kunde se 

hur olika aktörer (spelare, domare, ledare och familjmedlemmar) samspelade kring matchen 

och hur detta kunde yttra sig på olika sätt. Förutom att det spelades en match på planen, där 

konkreta situationer kunde studeras, fanns även ett ’spel’ utanför planen som vi upplevde var 

med och påverkade spelarna. Dessa iakttagelser tillsammans med egna reflektioner gav oss 

följande teman när vi konstruerade intervjuguiden; fotboll/laget, vänner/relationer, familj, 

förebilder, framtid och värderingar. Exempelvis såg vi ett engagemang och intresse från 

syskon och föräldrar som ledde oss till temat familj. Vi tyckte även oss se att spelarna gjorde 

liknande målgester som fixstjärnor i fotbollsvärlden gör, vilket väckte tankar kring förebilder 

                                                 
35 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, 
Lund: 1999, s.78f. 
36 Ibid, s.75f. 
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och framtid som även det blev två teman i vår intervjuguide.37 Tanken var att intervjuguiden 

skulle bidra till ett intervjumaterial som sedan kunde analyseras utifrån följande aspekter: 

identitetsskapande, upplevd integration samt delaktighet i det svenska samhället, och huruvida 

informanterna tillskriver laget betydelse gällande de ovan nämnda aspekterna. 

 

Som tidigare nämnts valde vi att intervjua 15-åriga pojkar i föreningen Assyriska FF. 

Huvudskälet till valet av ett homosocialt lag var att vi inte kunnat hitta något etniskt definierat 

lag där pojkar och flickor spelar tillsammans. Vi skulle därmed även ha kunnat belysa i vilken 

utsträckning homosociala gemenskaper anses ha betydelse för upplevelsen av integration, det 

vill säga hur sådant som kamratskap grundat på kön, och sådant som ’grabbighet’ eller 

jargong, eventuellt formuleras som betydelsefullt i talet om identitetsskapande och 

integration. Vi valde dock att inte addera den aspekten då vi befarade att studien skulle bli för 

omfattande. Frågor om homosocialitet var inte heller något som informanterna själva tog upp 

under intervjuerna. 

 

Att det blev just detta lag beror på att vi fick kontakt med deras tränare i Södertälje genom 

personliga kontakter. Valet av ungdomar istället för vuxna har sin grund i att ungdomstiden 

har stor betydelse för identitetsskapande och då påverkas individen inte minst av sin fritid och 

sina kamrater. Här stöder vi oss på psykologen och författaren, av bland annat läroböcker 

inom barn- och ungdomspsykologi, Judith Rich Harris tankar om att barn socialiserar 

varandra, det är alltså inte föräldrarna som i första hand socialiserar barnen. Hon menar att 

kamrater och det omgivande samhället utanför hemmet spelar en mycket stor roll för hur 

barnet kommer att agera och vara i framtiden.38 

 

När vi valde att intervjua informanterna i fokusgrupper, med fem informanter i varje grupp, 

grundades det beslutet på metodboksförfattarna Svend Brinkmanns & Steinar Kvales tankar 

om att denna intervjuform lämpar sig väl när det gäller att få en riklig mängd med synpunkter 

om ett visst ämne. De menar att målet inte är att gruppen ska nå samförstånd utan att de ska 

lyfta fram sina olika uppfattningar kring en fråga. En tanke de har är att det i en fokusgrupp 

kan vara lättare att få informanter att uttrycka sig spontant och känslomässigt än vad det är vid 

individuella intervjuer. Gruppinteraktionen kan göra det lättare att berätta om sådana 

synpunkter som det annars kan vara svårt att tala om, menar Svend Brinkmann & Steinar 

                                                 
37 Bilaga 2. 
38 Judith Rich Harris, Myten om föräldrars makt - varför barn blir som de blir, Stockholm: 2001, s.97ff. 
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Kvale.39 Vi var dock medvetna om att det finns en risk för att informanterna väljer att inte 

berätta sådant som kan vara känsligt att ta upp inför lagkamraterna. För att informanterna ska 

våga stå för sin åsikt tillsammans med andra i eventuellt känsliga frågor krävs ett visst 

bemötande från intervjuaren. Detta är något Svend Brinkmann & Steinar Kvale belyser då de 

redogör för balansen mellan att vara för nära och att hålla avstånd till informanter – i detta fall 

kallat ”socialt avstånd”.40 Vi ansåg ändå att möjligheten att få informanterna att känna sig 

trygga i sällskap med vänner, och därmed bli mer öppna för att kommunicera sina tankar och 

känslor, övervägde risken att eventuell rädsla för att göra bort sig skulle uppstå. 

 

Vi tog kontakt med Assyriska FF per telefon och de var väldigt tillmötesgående och 

intresserade av att delta i studien. De erbjöd oss att komma och presentera oss vid det aktuella 

lagets nästkommande träning. Vi besökte laget som planerat och presenterade oss själva och 

vår studie. Intresset från spelarna var över förväntan då samtliga som var närvarande, sjutton 

av arton i spelartruppen, ville vara med i studien. Tränaren var mycket positiv och menade att 

deltagande kunde vara utvecklande för de unga spelarna. Alla potentiella informanter fick ett 

exemplar av vårt informationsbrev41 och ombads att snarast be en vårdnadshavare att skriva 

under samtyckestalongen och sedan lämna den till tränaren. Tre intervjutillfällen bokades och 

det bestämdes att vi skulle stämma av med tränaren dagen innan första intervjun. 

 

De tre intervjuerna genomfördes direkt efter spelarnas träning vid samtliga tillfällen. Vi lät 

tränaren sätta samman grupperna utifrån vilka som hade möjlighet att vara med vid respektive 

tillfälle. Det blev fem informanter vid varje intervjutillfälle. Föreningen upplät en lokal där vi 

kunde sitta relativt ostört vilket var av stor vikt då vi gjorde ljudinspelningar av hela 

intervjuerna. Vid alla tre intervjutillfällen utspelades liknande scenarion där vissa av 

ungdomarna var mer talförda och drivande än andra. Vi lät dessa personer få utrymme att föra 

fram sina ståndpunkter. Vi använde oss sedan av deras uttalanden för att formulera riktade 

frågor till de mer försiktiga informanterna. Det förekom även att de mer avvaktande 

informanternas uttalanden väckte både vårt och övriga gruppens intresse vilket vi då var 

angelägna att få med i fokusgruppens diskussion. Intervjuerna blev således genomsyrade av 

alla informanters tankar kring intervjuernas olika teman. För att säkerställa att så blev fallet 

använde vi oss av en matris där vi noterade hur delaktig varje informant var inom olika teman. 

                                                 
39 Svend Brinkmann, & Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: 2009, s.166. 
40 Brinkmann & Kvale, 2009, s.32f. 
41 Bilaga 1. 
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Rollfördelningen vid intervjuerna var att en av oss ledde diskussionerna medan den andre 

förde anteckningar i matrisen samt följde upp med kompletterande frågor. 

 

Analysen av materialet föregicks av transkribering. I nästa steg gick vi igenom materialet och 

diskuterade vad vi tyckte oss kunna se i det. Vi kom fram till sex kategorier utifrån vilka vi 

skapade en Mind Map som kunde stå som typ för studiens material och vad som framträdde i 

detsamma. Därefter plockades olika citat från det transkriberade materialet ihop i de olika 

kategorierna. Dessa fick de grovhuggna benämningarna: Rötter, Ansvar, Motsägelser, Jag/vi i 

relation till andra, Vänskap och Framtid/strävan. Under benämningen Rötter samlade vi 

uttalanden som kunde visa var ungdomarna fått sina värderingar och normer ifrån. I kategorin 

Ansvar placerade vi det ungdomarna berättade om att ta ansvar på olika sätt och vad ansvar 

enligt dem kunde betyda. Med Jag/vi i relation till andra avses det som sades om hur de ser 

sig själva i förhållande till andra både på individ- och gruppnivå. Kategorin Vänskap 

innehåller uttalanden om olika former av vänskap och vad vänskap kan betyda. I 

Framtid/strävan sorterades de uttalanden in som handlar om planer eller drömmar inför 

framtiden. Motsägelser innehåller uttalanden från de övriga kategorierna som motsäger 

varandra och därför måste beaktas under arbetet med analysen. Dessa kategorier har sedan 

bearbetats ytterligare med hjälp av teori och tidigare forskning (matchrapporter). Hur vi ser på 

intersektionaliteten mellan kategorierna och resultatet av denna bearbetning beskrivs i 

avsnittet Jaget och laget (Analys). 

 

 

4.2 Fair play 
Vi har för denna studie arbetat efter de etiska forskningsprinciper som Vetenskapsrådet för 

humaniora och samhällskunskap tagit fram. Informanterna har därför muntligt och skriftlig 

fått information om studiens syfte samt upplägget för intervjuerna. De fick då veta hur 

intervjuerna skulle gå till och att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas 

utan att vi skulle ifrågasätta deras beslut. Vi informerade också om att materialet kommer att 

hanteras på ett sådant sätt att ingen utomstående kommer att ha tillgång till deras 

personuppgifter samt att dessa inte skulle komma att framgå i presentationen av studien.42 Vi 

har dock av spelare och ledare fått samtycke att uppge föreningens namn, hemort samt i 

vilken ålder ungdomarna är eftersom detta varit bärande faktorer för förståelsen och 

                                                 
42 www.vr.se. ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 2009-06-08. 
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tolkningen av det som informanterna givit uttryck för. Anledningen till att vi ansåg detta vara 

bärande faktorer är att vi ser att assyrier som grupp inte sällan är, och ser sig som, speciella 

utifrån att de är stolta över sin etniska grupp och dess förmåga att leva som lika men ändå 

annorlunda. Vår intention var från början att helt avidentifiera ungdomarna och föreningen. 

När vi började intervjua förstod vi snart att det inte skulle vara fruktbart för studiens resultat. 

Det visade sig nämligen innebära att viktiga poänger med det ungdomarna lyfte fram som 

avgörande för upplevelsen av integration gick om intet om så skedde. 

 

 

4.3 Eftersnack om vår väg mot målet 
Vi är medvetna om att vår egen livserfarenhet skapar referensramar att förhålla sig till, där 

även förutfattade meningar existerar. Våra bakgrunder skiljer sig delvis åt vilket vi ser vissa 

fördelar med. En av fördelarna är att en av oss varit aktiv inom fotbollen i många år (både 

som spelare och ledare), något som den andra saknar erfarenhet av och insyn i. Detta medför 

att exempelvis händelser på plan, ungdomars beteenden och allt från tankar vid intervjuerna 

till bearbetning/analys av intervjumaterialet kan tolkas och analyseras utifrån två 

infallsvinklar. 

 

De delar i studien som behövde ett tränat öga och en rikare kunskapsbank inom fotbollens 

värld uppfylldes genom att en av oss har denna bakgrund. Analysen får således någon som 

kan sätta sig in i hur ungdomarna kan känna, tycka och agera kring olika situationer inom 

fotboll, vilket medför att observationer, intervjufrågor samt analys av materialet kunde ses 

och utformas utifrån ett ’inifrånperspektiv’. Det finns dock en risk med att enbart se studien ur 

detta perspektiv, vilket vi då sökte motverka genom att den andre av oss kompletterade med 

ett ’utifrånperspektiv’. Ett exempel på det kan vara då det ’tränade ögat’ endast ser de saker 

den själv varit med om, vilket då utelämnar andra viktiga iakttagelser gällande studiens syfte. 

Ett annat exempel kan vara då informanter och intervjuare med liknande bakgrund förstår 

varandra utan att behöva formulera sig mer än nödvändigt, så kallad tyst kunskap. Detta kan 

medföra att det finns vissa luckor i det transkriberade materialet där den tysta kunskapen inte 

kommer fram. Det kan då vara fördelaktigt att ha två infallsvinklar vid intervjun för att söka 

motverka denna problematik. 
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5. Jaget och laget i förening 
Familjen, Föreningen, Församlingen. Så skulle man kunna beskriva den oupplösligt 

sammanlänkade treenighet som informanterna bekänner sig till. Ungdomarnas berättelser 

visar nämligen med stor tydlighet att deras ’rötter’ när det gäller värderingar och normer utgår 

från familjen, laget/föreningen och ’kyrkan’.43 Det är en i alla sina delar etniskt definierad 

kontext som hålls ihop av tron på ansvar, kärlek och respekt. Här finns glädjen, här är man 

trygg, här fostras man och här finns nyckeln till framgång. Detta sammanhang framstår som 

utgångspunkten för deras förståelse av sig själva och deras levnadsförhållanden som 

tillhörande en etnisk minoritet och en etnisk majoritet. Det är grunden för att förstå hur de på 

en och samma gång kan beskriva sig som annorlunda och ändå lika, som underordnade och 

ändå överlägsna. Det är också ur dessa rötter de ser sig kunna växa och ha möjlighet att 

påverka sin delaktighet i det omgivande samhället. Det är utifrån denna ’kuliss’ de beskriver 

sin framtid och det är utifrån denna fasta förankring de tillåter sina drömmar att gro. 

 

Det är samtidigt tydligt att ungdomarna ser jagets möjligheter att genom laget växa, och bli, 

som de uttrycker det, bättre människor – allt i enlighet med de normer och värderingar de 

socialiserats in i genom sina ’rötter’. Det är också här, med laget som grund, som de utvecklar 

vänskap och har roligt ’här och nu’. Men framförallt visar det sig att de upplever att de med 

stöd av varandra kan nå sina mål och drömmar om de utvecklas positivt som människor och 

som fotbollsspelare. Här vågar de tro på att deras strävan kan leda till något gott. Jaget och 

laget i förening framstår därmed som något av ett redskap för att bli bättre människor, för att 

bygga vänskapsrelationer och för att nå sina framtidsmål. Det är berättelser som sammantaget 

tecknar bilden av integration som ett pärlband av många ’små’ vertikala delaktigheter dels i 

det svenska samhället, dels i den assyriska gemenskapen. 

 

Det visar sig vidare att ungdomarna ser att det är genom föreningen Assyriska FF som de får 

möjlighet att utöva idrotten fotboll i ett etniskt definierat lag. De visar stor kärlek både till 

föreningen och till idrotten fotboll. När föreningen och fotboll kommer på tal finns där en 

övertygelse som inte går att ta miste på. Det är inte bara en idrott bland andra där ungdomarna 

utövar något de finner meningsfullt och roligt. Det är oändligt mycket större än så. När vi 

frågar dem vad Assyriska betyder för dem svarar de utan minsta tvekan: 

 
                                                 
43 Föreningens assyriska medlemmar tillhör olika kyrkor. Med kyrkan avses de olika kristna kyrkor, med rötter i 
Mellanöstern, som finns i Södertälje. 
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Gabriel: Våra liv. 

Adam: Kärlek.44 

 

Adam: Bara man får spela fotboll det är det viktigaste, vi spelar inte för 

att bli världsberömda eller få pengar vi spelar för att det är typ 

vårt liv45 

 

Intervjuare: Så vad kan man säga att er livsstil är? 

Michael: Fotboll. 

Intervjuare: Vad menas med det då? 

Michael: Vi tänker på fotboll mest. 

Adam: Fotbollen är det viktigaste för oss i livet.46 

 

Kärlek. Livsstil. Framtid. Att få vara delaktiga i föreningen och utöva fotboll innebär med 

andra ord inte bara ett tidsfördriv för dessa ungdomar. Det är deras liv, det ger dem mening 

och en plats i samhället där de kan växa till det de beskriver som respektabla individer. 

 

Under arbetet med analysen har det visat sig att de tidigare kategorierna på olika sätt går i 

varandra. Vi har sett nya mönster träda fram ur materialet och detta har lett till att vi valt att 

presentera resultaten under rubrikerna; Rötter och ansvar samt Gemensam strävan. Det finns, 

i enlighet med det vi beskrivit ovan, en relation mellan dessa två övergripande tematiker där 

Rötter och ansvar kan ses som en fundamental grund för ungdomarnas normer och 

värderingar. Hur dessa sedan utövas och praktiseras i laget beskrivs under avsnittet 

Gemensam strävan. Detta görs i ljuset av vilken roll laget spelar och hur det interagerar med 

andra faktorer som påverkar ungdomarnas upplevda integration. 

 

 

5.1 Rötter och ansvar 
Vad betyder då den treenighet som vi definierat som Familjen, Föreningen och Församlingen 

när det gäller ungdomarnas normer och värderingar?  Vad består den bas av som tycks forma 

deras tankar kring hur en god människa bör vara och vad som krävs för att en individ ska vara 

berättigad till delaktighet i olika sammanhang. Det är vad ungdomarna delgivit oss kring 

                                                 
44 Intervju 1, september 2009. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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dessa tre fundament och hur de på olika sätt interagerar, som här presenteras. Tag plats. 

Matchen kan börja. 

 

 

5.1.1 Familjen 
Det framgår att ungdomarna själva och/eller deras föräldrar valt Assyriska FF för att det är ett 

invandrarlag som representerar just deras etniska grupp. Den samlade bilden av intervjuerna 

är tydlig på den punkten, de flesta har inte hamnat i Assyriska FF av en slump utan som ett 

resultat av ungdomarnas egna och/eller föräldrarnas val. Oavsett om valen är medvetna eller 

omedvetna råder det inget tvivel om att dessa val är grundade på etnisk tillhörighet. 

Ungdomarna berättar om valet av klubb som om det vore en självklarhet knappt värd att 

reflektera över – invandrare spelar i invandrarklubbar och är man assyrier blir det just 

Assyriska FF. Valet att tillhöra en etnisk grupp är något som Rune Johansson lyfter fram när 

han säger att med ett konstruktivistiskt perspektiv kan etnicitet ses som ett resultat av 

individens egen vilja och eget val att tillhöra ett kollektiv.47 Ungdomarna visar genom sina 

uttalanden att de ser sig som tillhörande dels gruppen invandrare, dels gruppen assyrier. De 

säger till exempel att de vill spela i en invandrarförening och att det är bekvämare när man 

känner alla. En pojke säger också att hans pappa valde förening efter sitt ursprung och att de 

är med i Assyriska FF. Så här svarade några av dem på frågan varför de valde just det lag de 

spelar i: 

 

Jakob: Jag visste ingenting när jag var liten. Min pappa följde efter sitt 

folk, alla är med i Assyriska. 

Daniel: Jag valde Assyriska för att det är ett invandrarlag.48 

 

Joel: Ja men det är bekvämare att spela i en invandrarklubb än i en 

svensk klubb tycker jag för att det är invandrare, man känner 

alla i klubben och det är bekvämare för mig.49 

 

Intervjuare: Var det viktigt att det var just assyrier?  

Robert: Nej, det var inte viktigt att det var just assyrier men, ja det var 

ju så…50 

                                                 
47 Johansson, 1999, s.82ff. 
48 Intervju 1, september 2009. 
49 Intervju 2, september 2009. 
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Niklas: Men alltså, vi är fortfarande assyrier allihop så vi spelar för vårt 

lag även fast vi är i Sverige och vi älskar Sverige också.51 

 

Dessa uttalanden visar att de sökt sig till just den här föreningen och att föräldrarnas 

inflytande är betydande. Ungdomarna säger också att de hade sökt sig till en annan 

invandrarförening om det inte funnits ett assyriskt alternativ i deras närområde. Detta visar att 

ungdomarna har två tydliga gruppidentiteter; den mer övergripande gruppen invandrare och 

den snävare gruppen assyrier. De visar att de inte bara ses som invandrare och assyrier av 

utomstående utan själva också anser sig tillhöra dessa grupper, och att andra som tillhör 

grupperna anser att de tillhör dem. Detta uppfyller enligt Richard Jenkins kraven på att ses 

som en grupp. Om de inte själva sett sig som invandrare och assyrier hade de tillhört 

kategorier, alltså något som andra placerat dem i. Jenkins säger också att inom en grupp har 

man saker gemensamt eller föreställningar om att man har det.52 Utifrån vad ungdomarna 

säger kan man därför sluta sig till att de känner sig ha mer gemensamt med gruppen assyrier 

när de i första hand väljer Assyriska FF framför andra invandrarföreningar. Men man kan 

också dra slutsatsen att de känner större samhörighet med gruppen invandrare än med etniska 

svenskar när de säger att de vill spela i en invandrarförening – oavsett om deras 

föreställningar om likheter och samhörighet har en reell grund eller ej. 

 

Det framkommer också att dessa ungdomar definierar sig själva som svenskar, det vill säga att 

de ger uttryck för dubbla etniska identiteter när de säger att de också älskar Sverige. Detta 

visar att de har förmågan att, som Fuat Deniz & Antonios Perdikaris säger, plocka det bästa 

från ’sina’ kulturer, då de visar att de ser sig själva som invandrare men att de samtidigt vill 

särskilja assyrier från övriga invandrare och främst upplever sig som assyrier och svenskar 

med kompetens nog att tillhöra dessa grupper.53 

 

Föräldrars och syskons medverkan runt och intresse för laget och föreningen är något som 

ungdomarna uppskattar och säger sig sätta stort värde på. De känner en trygghet och blir 

peppade när familjemedlemmarna kommer och tittar på deras matcher, berättar de. Detta 

tycks förstärka känslan av samhörighet och av att tillhöra en grupp som är större än själva 

                                                                                                                                                         
50 Intervju 2, september 2009. 
51 Ibid. 
52 Jenkins, 2004, s.80ff. 
53 Deniz & Perdikaris, 2000, s.186f. 
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laget. När vi pratar med ungdomarna om deras familjer brukar vara med och titta på 

matcherna säger de: 

 

Unisont: Jaa. 

Intervjuare: Även bortamatcher? 

Unisont: Jaa. 

Intervjuare: Hur känns det då? 

David:  Det är roligt. 

Benjamin: Stöttande. 

Intervjuare: Ni andra då, hur känns det? 

George: Känns bra att ha föräldrarna på sidan både borta och på våra 

matcher. 

Intervjuare: Varför känns det bra? Vad betyder det för er att er familj är med 

och tittar? 

George:  Det betyder att de bryr sig om oss. 

Intervjuare: Gör det någonting med er? 

Peter: Man blir peppad. 

Matteus: Det är en satsning att de åker och kollar på oss. Ibland åker de 

med bilar, men ibland med minibussar. Det är också en sorts 

satsning av föreningen. 

Intervjuare: Hjälper föreningen till med skjuts till och från matcher för 

familjer alltså? 

Matteus: Ja, ibland. 

Intervjuare: Hur känns det då, att Assyriska hjälper till så att era föräldrar 

får komma och titta? 

Benjamin: Jättebra. 

Intervjuare: Vad tänker ni då om Assyriska? 

George: Bra förening.54 

 

I dessa citat framgår det också med tydlighet hur familjen och förening beskrivs som ett 

interagerande stöd, föräldrarna ställer upp för föreningen och vice versa. Gemensamt ger de 

sedan sitt stöd till ungdomarna i laget, som säger att det får dem att känna sig både trygga och 

betydelsefulla. Vikten av att ha föräldrar som bryr sig är också något som ungdomarna är 

mycket medvetna om, att de behöver deras omsorg för att inte hamna snett i livet. De berättar 

också att de sätter stort värde på att umgås med sina familjer: 

                                                 
54 Intervju 3, september 2009. 
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Intervjuare: Vad tänker ni om fotboll då, att fotbollen betytt för er? 

George: Den betyder också mycket men vi har föräldrar som bryr sig 

och som uppfostrar oss.55 

 

Adam: Vi tränar ju så mycket så när vi väl är lediga vill vi vila och vara 

med familjen.56  

 

Här visar det sig att familjen upplevs vara en mycket central del i dessa ungdomars liv och att 

de sätter värde även på detta och inte bara på föreningens insatser för att de ska utvecklas 

positivt. Förutom att familjen medverkar som publik vid matcher finns även andra kopplingar 

mellan familjen och föreningen. Ungdomarna berättar att de har både syskon och föräldrar 

som spelar eller har spelat i Assyriska FF, när vi frågar dem om det är fler i familjen som 

spelar fotboll. 

 

De berättar även att föräldrarna på olika sätt arbetar inom föreningen: ”Min mamma hon är 

kassör i laget[…] Min pappa är säkerhetsvakt när A-laget har matcher[…]”.57 Detta ger en 

bild av att Assyriska FF inte bara är en angeläget för ungdomarna utan föreningen blir en 

slags gemensam samlingspunkt där familjemedlemmar kan vara delaktiga och engagerade på 

olika sätt. Detta uttryck för gemenskap inom en förening går i linje med Fundbergs resultat 

om fotboll och livsstil som visar att medlemmarna i invandrarföreningar gärna framhäver den 

starka samhörigheten som finns i den egna föreningen.58 I likhet med Osman Aytars teorier 

om alternativ etnisk offentlighet, som innebär att en integrationsprocess inom enskilda 

invandrargrupper kan leda till integration på samhällsnivå, ser vi att denna sammanslutning av 

assyrier, ungdomar och vuxna i förening, gör det möjligt att medverka i samhället utifrån 

människors upplevda härkomst och kultur.59 Vad vi ser inom denna invandrargrupp är att de 

normer och värderingar som ungdomarna har att följa för att accepteras av den egna etiska 

gruppen också uppfattas ge dem möjlighet att samspela med övriga samhället och uppleva sig 

som integrerade även på denna nivå. 

 

 

                                                 
55 Intervju 3, september 2009. 
56 Intervju 1, september 2009. 
57 Ibid.  
58 Fundberg, 1996, s.19f. 
59 Aytar, 2007, s.217f. 
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5.1.2 Föreningen/Laget 
Vi har i vår analys upptäckt att laget är centralt för vänskap och vardagligt umgänge. När det 

gäller utveckling och lärande av olika slag talas det, istället för om laget, nästan uteslutande 

om föreningen. Detta framkommer bland annat när ungdomarna talar om att föreningen satsar 

på deras lag och erbjuder möjligheter till fostran och utveckling. När det är laget som 

diskuteras så talas det mer konkret om att träna, vinna matcher och ha roligt med 

träningskompisar. Vi har därför försökt att vara noga med att analytiskt skilja på när 

ungdomarna talar om laget och när det är föreningen som avses. 

 

Föreningen framstår dels som en del av den tidigare nämnda treenigheten och står 

tillsammans med Familj och Församling för ungdomarnas normer och värderingar, dels som 

den instans som satsar på laget och därmed ger spelarna möjligheter till utveckling. Laget ses 

dock inte bara som en möjlighet för att utvecklas utan också som den möjlighet ungdomarna 

har att visa upp att de utvecklats på ett bra sätt, både som människor och som fotbollsspelare. 

 

Jakob: Bakgrunden med klubben det gillar man att representera, som 

en invandrarklubb och snabbt kommit upp i eliten. 

Daniel: Ja, exakt. 

Intervjuare: Typ som en stolthet? 

Adam: Ja, exakt. 

Jakob: Ja, stolthet att bära märket. 

Intervjuare: Historian? 

Jakob: Ja, man måste föra vidare och höja den här historian.60 

 

Ungdomarna visar stolthet över sin förening och att de får representera den. De berättar att de 

inte bara representerar sig själva och sin familj utan också laget, och i förlängningen genom 

föreningen alla assyrier som etnisk grupp. När de talar om sin stolthet och att föra vidare och 

höja historien framhäver de också en aktning och respekt för sin härkomst och sin etniska 

gruppidentitet. De visar också en önskan och ambition att påverka omvärldens bild av 

assyrier. Detta kan med Jenkins termer uttryckas som att de skapar en gruppidentitet utifrån 

en växelverkan mellan hur de tolkar sig själva, både som individer och kollektiv, och hur de 

upplever att andra ser på dem, internal - external.61 

 

                                                 
60 Intervju 1, september 2009. 
61 Jenkins, 2004, s.102f. 
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Enligt ungdomarna är Assyriska FF det mest framgångsrika assyriska fotbollslaget i världen, 

verksamheten följs därför av assyrier i många andra länder och de ses som något av ett 

assyriskt ’landslag’: 

 

Intervjuare: Mm, vad betyder det för er att ni spelar i Assyriska? 

Robert: Stort. 

Niklas: Spelar för landslaget kanske, andra landslaget . Man vill ju 

även komma till Sveriges landslag också, det är ju vårt land. 

Intervjuare: Det här är lite intressant, vad menar du med andra landslag? 

Niklas: Ja men vi har ju Sverige, vi bor ju i Sverige. Det är vårt land. 

Intervjuare: Mm. 

Niklas: Sen har vi Assyriska, som är vårt folk och våra, vad kan man 

säga… vårt landslag. 

Intervjuare: Så Assyriska ses som ett landslag här i Sverige? 

Jimmy: Hela världen 

Niklas: För oss, assyrier. 

Intervjuare: Ja, ok. Så då förstår jag att det är ganska stort då. 

Unisont: Ja 

Jimmy: Nästan alla assyrier i hela världen följer oss. 

Intervjuare: Mm, så ni representerar världens assyrier då eller? 

Niklas: Kan man säga. 

Intervjuare: Om ni får säga en sak som är viktigt varför ni just spelar i 

Assyriska. 

Niklas: Ja men som vi sa, landslaget. Vi spelar i landslaget, nästan, 

nästan. Sen kommer det väl större mål eller spela för Sveriges 

landslag. Det är viktigt att spela för Assyriska, jag vet inte 

varför. Det är bara det. Jag älskar laget, kanske därför.62 

 

Ungdomarna menar att denna stora uppmärksamhet medför ett ansvar då föreningen har 

ögonen på sig inom den egna etniska gruppen både i Sverige och i andra länder. Att de själva 

använder uttrycket landslag ser vi som ett uttryck för en önskan om att ses som jämlika med 

andra etniska grupper som är geografiskt definierade i form av nationalstater. Detta visar 

också en strävan till integration, då José Alberto Diaz menar att integration kan ses som en 

process där en etnisk minoritet uppnår jämlikhet med den etniska majoriteten i ett samhälle.63 

                                                 
62 Intervju 2, september 2009. 
63 Diaz, 1996:55, s.55. 
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När de säger att Sverige är vårt land och ’Assyriska’ är vårt folk och att de drömmer om att 

spela för båda ’landslagen’ kan vi återigen se att de gör som Fuat Deniz & Antonios 

Perdikaris hävdar, det vill säga att de formar sina identiteter utifrån bägge kulturerna 

samtidigt.64 

 

Föreningen har dock inte enbart assyriers ögon på sig utan också övriga Sveriges då de spelar 

högt upp i det svenska seriesystemet. Det finns en medvetenhet om detta bland ungdomarna 

och de har lärt sig att det är viktigt att som representant för föreningen uppträda korrekt i alla 

sammanhang för att visa andra att assyrier är ett bra folk. Det framkommer också under 

intervjuerna att ungdomarna har en uppfattning om att detta kan ha betydelse för deras 

möjligheter att som assyrier i framtiden ta plats och vara delaktiga i samhället. Det här är 

något som framkommer när vi pratar om vad framgångar, och att de uppmärksammas av 

andra, kan betyda: 

 

Intervjuare: Vad betydde det för er, att Assyriska vann mot Djurgården? 

Daniel: Man blir stolt. 

Jakob: Man blir stolt att de visar upp sig i Sverige, visar upp sig och 

visar vilka vi är. 

Adam: Exakt. 

Daniel: De visar att vi inte är bara vilket invandrarlag som helst och att 

vi verkligen kan spela fotboll. 

Intervjuare: Är det viktigt att få visa upp sig i Sverige? 

Adam: Ja verkligen. 

Jakob: Ja speciellt om det är en klubb som inte… om det är 

representanter från klubben som inte kommer från Sverige.65 

 

Här andas en stark ton av vi-känsla när ungdomarna talar om möjligheten att visa upp assyrier 

från den bästa sidan, ett folk att räkna med. Visa vilka ’vi’ är. Nu är inte ungdomarna själva 

med och deltar men de talar i termer om ’vi’ när A-laget representerar den etniska gruppen 

assyrier inför Sveriges befolkning. A-laget får agera murbräcka och låssmed när dörrar ska 

öppnas ut i det svenska samhället. Det är på denna befintliga spelplan som en känsla av 

delaktighet kan upplevas. Ungdomarna ser sitt lag, klädda i assyrisk ’uniform’, möta, 

samspela och dessutom vinna över ’de andra’, vilket ungdomarna ser på med stolthet. 

                                                 
64 Deniz & Perdikaris, 2000, s.214. 
65 Intervju 1, september 2009. 
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Representationslaget blir en slags förlängning för ungdomarna när det handlar om att visa upp 

vilka assyrier är. 

 

De säger också att deras eget lags uppträdande är viktigt för den samlade bilden både av 

föreningen och av assyrier som etnisk grupp. Det är inte bara A-laget som måste uppträda bra 

på och utanför planen. Detta uttrycks bland annat genom att vikten av fair play och gott rykte 

hela tiden är närvarande när ungdomarna talar om hur de vill att andra, både invandrare och 

svenskar, ska uppfatta dem: 

 

Intervjuare: Får man någon uppfostran i fotboll? 

George: Ja, om man spelar i ett invandrarlag… jag vet inte hur det är i svenska 

lag. 

Intervjuare: Hur är det i invandrarlag då? 

Peter: Disciplinerade, de flesta.66 

 

Intervjuare: Vad tror ni det betyder att man är en grupp människor och 

sportar? Om man ser till skillnad mot tennis där man kanske är 

en, vad betyder det att man är en grupp människor som gör 

samma sak? 

Adam: Alla måste respektera varandra det är det viktigaste. Om folk 

inte respekterar varandra i laget kommer det inte bli en bra 

stämning och då kan man inte spela ihop. 

Intervjuare: Varför är det bra att lära sig, om man tänker vidare i livet? 

Adam: Det kommer att komma massa tillfällen på jobb och så, då är 

det fler som jobbar där och det är samma som på fotbollen man 

måste respektera sina arbetskamrater. 

Jakob: Och kommunicera. 

Adam: Ja, och kommunicera med dem. 

Intervjuare: Så ni tänker framåt att: det här är bra som jag lär mig i fotbollen 

för att…? 

Adam: Jaa. 

Jakob: Jaa. 

Intervjuare: Kan det finnas andra saker som kan vara bra? 

Daniel: Vi kommer väl föra vidare till våra barn sen. 

                                                 
66 Intervju 3, september 2009. 
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Adam: Ja, det man har lärt sig här kommer man ju lära sina barn och ge 

dem en bra uppfostran. 

Intervjuare: Vad är en bra uppfostran? 

Michael: Respektera andra. 

Adam: Alla människor är lika mycket värda, det spelar ingen roll 

vilken hudfärg de har, eller alla människor är likadana och 

förtjänar samma respekt. Man ska behandla människor som 

man själv vill bli behandlad. 

Intervjuare: Tror du att man klarar sig bättre i samhället med den synen? 

Adam: Ja för folk kommer tycka bra om en om man respekterar dem, 

om man går runt och tror att man är cool och så, så kommer 

man bli hatad av folk och i slutändan så har man inga vänner.67 

 

Ungdomarna talar här om att de inom föreningen fostras till att bli ansvarstagande och att 

bygga upp en social kompetens som är nödvändig för att bli delaktig och accepterad i det 

svenska samhället på olika sätt. I citatet ovan kan vi se hur de kopplar fostran, eller 

disciplineringen som de säger, till sådant som förmågan att kunna fungera i ett arbetslag. 

Respekt och kommunikation blir till honnörsord som anses passa lika bra i fotbollens värld 

som i det kommande arbetslivet, liksom familjelivet. 

 

Här ser vi ett identitetsskapande som sker inom ramen för föreningens normer och värderingar 

där också den kristna värdegrunden framträder. Det utspelas ett tydligt scenario som visar att 

man måste uppträda på ett respektabelt sätt och visa hänsyn för att få vara delaktig i samhället 

i positiv bemärkelse: ett scenario nästan som hämtat ur Bibelns Leviticus: ”[…] älska din 

nästa såsom dig själv.”68 Ungdomarna visar prov på stor förståelse för uppträdandets 

betydelse för acceptans när de talar om sättet att bete sig på kontra graden av positiv 

delaktighet i samhället, vilket går i linje med Jenkins processteorier om hur identitet skapas, 

återskapas och omskapas av egna och andras uppfattningar om individen i fråga.69 

 

Vikten av gott uppträdande framkommer också i diskussioner om förebilder och vilka 

egenskaper dessa bör ha. Ungdomarna visar här att de fått lära sig att uppträdande på och 

utanför planen är viktigt, det räcker inte att kunna spela bra fotboll. 

 
                                                 
67 Intervju 1, september 2009. 
68 Bibeln, Leviticus kap 19:18. 
69 Jenkins, 2004, s.15ff. 
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Intervjuare: Är det viktigast hur bra de är i fotboll eller hur de uppträder på 

plan, är det något som är viktigare? 

Jakob: Bägge. 

Adam: Nej, viktigast är att de uppträder bra, man vill inte heja på 

någon som Zlatan, en diva. 

Daniel: Exakt. 

Intervjuare: De ska ha fair play? 

Adam: Exakt.70 

 

Intervjuare: Pratar ni mycket om fair play? 

Adam: Ja, det är viktigt för vår förening för vi har ju rykte om att vi 

inte har fair play, att vi spelar hårt och ful fotboll. Vi har 

förändrats under tiden, nu är vi precis som alla andra. Då vi 

spelar sportsligt och så.71 

 

Ungdomarnas resonemang kring sportsligt uppträdande framstår som om det vore en väg att 

bli accepterad och uppnå jämlikhet när de säger att – nu är vi precis som alla andra. Här kan 

vi se en etnisk minoritets strävan till jämlikhet i förhållande till en etnisk majoritet när det 

handlar om delaktighet i samhället.72 Inom denna process ser vi hur integration sker utifrån 

två olika dimensioner, personlig och social. Den personliga dimensionen handlar om hur 

individen upplever integrationsrelaterade levnadsvillkor i samhället och med den sociala 

dimensionen avses de sociala relationer invandrare har till infödda svenskar, enligt José 

Alberto Diaz.73 Ungdomarna anser att de genom ett sportsligt uppträdande i mötet med andra, 

däribland etniska svenskar, får möjligheten att respekteras och ses som jämlikar. Ungdomarna 

talar om en förändring, en anpassning till rådande spelregler, vilket i överförd bemärkelse 

också skulle kunna ses som ett uttryck för att integration i deras ögon handlar om en 

(ömsesidig) anpassning till majoritetssamhället. 

 

De låter oss också förstå att de fått lära sig att hantera situationer och uppträda ansvarsfullt 

även om de själva inte blir bemötta med respekt. Detta påvisades när vi frågade dem hur de 

blir bemötta av andra i samband med fotbollsmatcher: 

 

                                                 
70 Intervju 1, september 2009. 
71 Ibid. 
72 Diaz, 1996:55, s.55. 
73 Diaz, 1993, s.85ff. 
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Jakob: Nästan bara lag som inte har invandrare, det är de som oftast 

vill få oss ur balans. 

Adam: Men det är många lag som välkomnar oss med respekt. De vet 

hur stor vår förening är och hur bra vi spelar. Det är både och… 

både respekt och orespekt.74 

 

När de berättar hur de stämplas av andra som Andra, det Rune Johansson talar om som den 

mer negativa aspekten av ett objektivt perspektiv på etnicitet75, så understryker de med emfas 

att de vänder andra kinden till, de står emot, de möter det onda med det goda: 

 

Intervjuare: Tycker ni att andra lag kör det mot er, fair play? 

Adam: Ja vissa, men vissa finns det som ogillar oss invandrare och de 

spelar riktigt fult för att typ skada oss. 

Jakob: Skapa bråk. 

Intervjuare: Kan de säga något till er också, eller? 

Gabriel: Fula invandrarjävlar. 

Daniel: Svartskallar. 

Adam: Men vi tar inte åt oss. 

Jakob: Vi låter domaren döma. 

Intervjuare: Händer det att ni säger någonting tillbaks, eller känner något...? 

Adam: Det beror på hur inne man är i matchen om man är riktigt 

fokuserad så skiter man i det för man ska inte sänka sitt psyke 

på grund av en annan spelare från det andra laget. 

Michael: Man förstör för laget.76 

 

När det gäller laget uttalar ungdomarna tydligt att de, utöver fotbollsfärdigheter, fått lära sig 

att det är viktigt att ta ansvar på olika sätt. Att de lärt sig hur de skall äta, sova och sköta sina 

kroppar för att må bra och kunna prestera bra både i skolan och på fotbollsplanen. De menar 

att de fått lära sig att man måste respektera andra och att alla människor är lika mycket värda. 

Ungdomarna säger också att om de tar detta ansvar så får de chansen i Assyriska FF. Vi tolkar 

det som, utifrån vad informanterna sagt om hur de utvecklas, att när de säger få chansen 

innebär detta för dem inte bara chansen att spela i A-laget utan också en chans att utvecklas 

som individer och att i förlängningen integreras i samhället. 

                                                 
74 Intervju 1, september 2009. 
75 Johansson, 1999, s.79ff. 
76 Intervju 1, september 2009. 
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Intervjuare: Vad kan det vara för teori då? 

Daniel: Om hur kroppen fungerar och… 

Gabriel: Vad som behövs för att man ska vara på topp till exempel sömn 

och sådant. 

Daniel: Vad man ska äta och dricka och... att vila och så.77 

 

Niklas: Ja men, vi har väl utvecklats. Det är väl det man ska göra, och 

ha roligt. Ha roligt vet jag inte, men utvecklats har vi gjort. 

Intervjuare: Som lag eller som spelare eller? 

Niklas: Både och. 

Robert: Mentalt också, hela gruppen.78 

Matteus: Nej, men att man kan få chansen. I Syrianska får man inte 

chansen. 

Peter: I Assyriska är det annorlunda. 

Intervjuare: Jasså, hur är Assyriska? 

Matteus: I Assyriska får alla chansen. 

Intervjuare: Jasså, varför är det så? 

Peter: Det är mycket, i föreningen och så, som ingår i deras plan… att 

alla ska få chansen.79 

 

De anser också att om de slutar med fotboll så är risken överhängande att de blir kriminella 

och utstötta. Talet om att bli kriminell och utstött framstår för dessa ungdomar som en risk för 

dubbel stigmatisering. De tycks inte bara befara att de blir fördömda av majoritetssamhället 

utan också, och kanske i ännu högre grad, av sin egen etniska grupp. Fuat Deniz & Antonios 

Perdikaris menar att detta kommer sig av att gruppen av rädsla för att upphöra som etnisk 

grupp har en stark social sammanhållning där man fördömer normavvikare, såsom 

kriminella.80 Enligt informanterna är det viktigt att vara en god representant för den etniska 

gruppen, att ta ansvar, om inte hamnar man i utanförskap: 

 

Intervjuare: Så om ni inte hade spelat fotboll hade ni varit exakt likadana? 

David: Nej vi hade hängt på gatan. 

Intervjuare: Vad gör man där då? 

                                                 
77 Intervju 1, september 2009. 
78 Intervju 2, september 2009. 
79 Intervju 3, september 2009. 
80 Deniz & Perdikaris, 2000, s.210f. 
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Peter: Man blir kriminell. 

Intervjuare: Om man inte spelar fotboll? 

Peter: Ja. 

Matteus: Det är så med de flesta. Vissa av de som spelar fotboll och slutar, 

efter något år blir de kriminella. Bryr sig inte om skolan. Bryr sig 

inte om någonting.81 

 

Adam: Alla måste respektera varandra det är det viktigaste. Om folk inte 

respekterar varandra i laget kommer det inte bli en bra stämning 

och då kan man inte spela ihop.82 

 

Av det sista citatet kan vi också sluta oss till att ungdomarna ser att delaktigheten i laget och 

föreningen i är villkorad. Det krävs att man tar till sig de normer och värderingar som gäller 

avseende hur man ska uppträda och bemöta andra för att få var en del av gemenskapen. Här 

kan vi med Osman Aytars terminologi tala om integration inom den egna gruppen som sedan 

kan leda till integration på samhällsnivå.83 Vi har också sett att ungdomarna visar en 

medvetenhet om den kopplingen; Assyriska FF kan inte bara vara, utan är för dem den 

ultimata vägen till delaktighet i det svenska samhället. Det är alltså frågan om vad man skulle 

kunna likna vid ett pärlband av mindre delaktigheter dels i den assyriska gemenskapen, dels i 

en invandrargemenskap, och dels i det svenska samhället – något de finner i vad vi valt att 

kalla treenigheten. Det är gemenskaper som är placerade sida vid sida med varandra, som 

interagerar, en slags vertikalt orienterad integration utan egentlig hierarkisk inbördes ordning. 

 

 

5.1.3 Församlingen 
Att religionen och församlingen (eller kyrkan) har en central roll är också framträdande i 

intervjuerna med ungdomarna. De säger att de får kraft och trygghet av sin religion och att de 

identifierar sig som kristna. Det sägs också att alla i laget är kristna vilket gör att vi uppfattar 

tron som en central del i deras liv vilket i sin tur tycks påverka deras syn på hur en människa 

bör leva sitt liv. Ungdomarna förmedlar också tankar om hur en människa bör uppträda vilka 

kan kopplas till kristenhetens etiska budskap om vilka normer och värderingar som är 

centrala: 

                                                 
81 Intervju 3, september 2009. 
82 Ibid. 
83 Aytar, 2007, s. 215ff. 
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Intervjuare: Vad är en bra uppfostran? 

Michael: Respektera andra. 

Adam: Alla människor är lika mycket värda, det spelar ingen roll 

vilken hudfärg de har, eller alla människor är likadana och 

förtjänar samma respekt. Man ska behandla människor som 

man själv vill bli behandlad. 

Intervjuare: Tror du att man klarar sig bättre i samhället med den synen? 

Adam: Ja för folk kommer tycka bra om en om man respekterar dem, 

om man går runt och tror att man är cool och så, så kommer 

man bli hatad av folk och i slutändan så har man inga vänner.84 

 

Att älska sin nästa såsom sig själv framstår återigen som ett högst levande värde bland dessa 

unga fotbollsspelare. Förutom de etiskt laddade utsagorna återfinns också 

församlingsanknytningen eller trons betydelse på andra sätt. Ett exempel är hur symboler och 

gester med religiösa förtecken beskrivs som ständigt närvarande vid matcher: 

 

Daniel: Jag brukar göra ett kors. 

Intervjuare: Korstecken? 

Daniel: Ja. 

Intervjuare: Vad betyder det för dig? 

Daniel: Något stort 

Adam:  Alla i vårt lag är inne i vår religion, kristendomen alltså. 

Michael: Hoppas att vi vinner matchen. 

Adam: Eftersom alla är kristna i laget brukar vi göra kors för att vinna 

matcher. 

Jakob: Och hoppas att vi vinner. 

Intervjuare: Vad gör man det för då? 

Adam: Alltså det känns som man får en styrka av gud. 

Gabriel: Exakt 

Adam: Under matchen och så… 

Daniel: Då går det bättre för oss. 

Adam: Vi blir mer fokuserade också. 

Intervjuare: Känner ni alla så att ni…? 

Unisont: Jaaa. 
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Intervjuare: Bättre fokus och…? 

Michael: Man får en extra kick. 

Jakob: Taggad85 

 

Här ser vi att religionen inte enbart fungerar som rättesnöre i ungdomarnas liv utan 

kristendomen blir till en källa där de hämtar kraft och styrka. Det blir påtagligt hur 

ungdomarna tillskriver sig själva en kristen identitet där kristendomen dels leder dem fram på 

livets smala stig dels fungerar som inspirations- och energikälla när så behövs. 

 

Materialet visar att denna treenighet (Familjen, Föreningen och Församlingen) i stor 

utsträckning sänder samma grundläggande budskap till ungdomarna; ta ansvar och respektera 

andra. Det är inte bara en etniskt definierad treenighet utan också en etisk. Den kristna etiken 

genomsyrar också idrottens moraliska sfär och är inte bara religiösa deviser utan visas också 

genom konkreta handlingar. Vi vill därför visa hur ungdomarna uttrycker att ansvarstagande 

och visad respekt mot andra kan ha betydelse för både delaktighet och självbild, och hur detta 

kommer fram i samband med att lagets betydelse diskuteras i termer av strävan och framtida 

mål. Detta är vad som ska behandlas i uppsatsens kommande del, vilken belyser hur dessa 

normer och värderingar praktiseras och verkställs i en vardag som tar sin utgångspunkt i 

lagets gemenskap. 

 

 

5.2 Gemensam strävan 
Vid vår analys blir det påtagligt att ungdomarna genomgår en slags gemensam resa där målet 

är att uppnå någon form av självförverkligande, vilket dock kan se olika ut för var individ 

beroende på individuella förutsättningar. Vi tycker oss dock se att det finns ett förstahandsval 

bland ungdomarna, nämligen att lyckas inom fotbollen. Det finns en strävan hos dessa 

ungdomar att visa att ’jag’ och ’vi’ duger som individ respektive grupp i det svenska 

samhället och detta kanaliseras med hjälp av fotbollslaget. De talar om fotbollslaget som en 

plattform att stå på när strävan mot acceptans och tillika integrationen söks. Denna 

gemensamma resa, som både lag och individ gör, vilar på den tidigare presenterade 

kontextuella och etniskt definierade treenigheten. De värderingar och normer som visar sig 

där genomsyrar ungdomarnas tankar respektive val både när nuet och framtiden kommer på 

tal. Detta framkommer bland annat genom att de säger sig vilja växa som individer och bli 
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bättre människor. Det tar sig också uttryck genom talet om den vänskap som skapas och 

bevaras inom laget samt genom deras visioner och mål inför framtiden. 

 

 

5.2.1 Att bli en god människa 
När vi talar om fotbollens betydelse med ungdomarna blir fostranstanken åter synlig genom 

deras uttryckta vilja till social mognad: 

 

Intervjuare: Vad kan ni säga att fotbollen har gjort med er som människor? 

Som person? 

Michael: Den har gjort oss stora… 

Adam: Den har gjort oss stora och starka och att vi litar på oss själva, 

och att man måste ha respekt för andra människor och så. 

Fotbollen har gjort oss till mognare människor för man har fått 

känna på allvar lite, inom fotbollen, så man vet att hela livet inte 

bara är ett skämt, man måste satsa också. 

Gabriel: Exakt.86 

 

Genom fotbollen får de lära sig att inget kommer gratis. För att bli något och någon måste 

man satsa, säger de. Ungdomarna låter oss förstå att de inte enbart talar om fotbollskunskaper 

utan belyser hur fotbollen får dem att reflektera över vad som är utmärkande för vad en god 

människa är och att det i sin tur innebär att livet inte bara är en lek utan något som ska tas på 

fullaste allvar. Ungdomarna talar om hur detta praktiseras i olika sammanhang och de talar 

även med en medvetenhet om hur detta ansikte utåt blir betraktat av andra och vilken 

betydelse det har för bilden av assyrier, både som enskilda individer och som grupp. Så här 

svarar Adam när vi frågar om det är viktigt med fair play: 

 

Adam: Ja, det är viktigt för vår förening för vi har ju rykte om att vi 

inte har fair play, att vi spelar hårt och ful fotboll. Vi har 

förändrats under tiden, nu är vi precis som alla andra. Då vi 

spelar sportsligt och så.87 
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När ungdomarna talar om förändring, hur de gått från att spela fult till att uppträda sportsligt, 

säger de även något, om än outtalat, om deras strävan efter samhörighet. De tycks se och 

förstå att vissa beteenden gynnar dem och verkar därför vilja kopiera det de uppfattar som 

gångbara eller korrekta handlingsmönster för att uppnå jämlikhet med den etniska 

majoriteten.88 Denna anpassning med syftet att åstadkomma jämlikhet menar José Alberto 

Diaz är en form av social integration, där fokus är på sociala relationer mellan invandrare och 

infödda svenskar.89  De har som förening fått dåligt rykte och behöver därför konvertera 

andras uppfattningar om dem till något positivt. Vad vi förstår är denna anpassning på inget 

sätt en smärtfri och enkel resa. Ungdomarna talar om hur de, som invandrare, allt som ofta 

särbehandlas på fotbollsmatcher: 

 

Intervjuare: Finns det några nackdelar då, med att spela i Assyriska? 

Adam: Jaa, alltså domaren är alltid emot en eftersom vi är invandrarlag och vi har 

dåligt rykte från vår bakgrund. Domaren är alltid emot en på matcherna så 

det är svårt att spela egentligen. 

Intervjuare: Hur märker ni det då, att domaren är emot er? 

Adam: Alltså de blåser ju av för minsta lilla… och så… 

Michael: De lyssnar på andra lagets spelare. 

Adam: Det andra laget får göra grejer som inte vi får göra. 

Intervjuare: Kan du ge exempel? 

Adam: Typ spela mycket hårdare. När det är solklar frispark för oss blåser de inte 

av. När det… för minsta lilla vi gör blåser de av på matcherna. 

Intervjuare: Hur känns det då? 

Gabriel: Tråkigt. 

Adam: Det känns så här ner… som kränkande, som att de ogillar oss. 

Intervjuare: Vilka är oss, vad tänker du då? 

Adam: Alltså invandrare och så.90 

 

Men det är inte bara domare som står för vad som upplevs vara orättvis och till och med 

kränkande behandling. Ungdomarna får även ta emot bryska kommentarer och utsätts för 

brutalt spel från motspelare. De berättar att de bland annat blir kallade: ”svartskallar och fula 

invandrarjävlar.”91 Sättet ungdomarna försöker hantera dessa situationer utgår i mångt och 
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mycket från den treenighet vi tidigare skrivit om. De normer och värderingar som både familj, 

förening och församling söker förmedla till ungdomarna framträder gång efter annan. De 

anser att oavsett behandling tjänar de i långa loppet på att vända andra kinden till. De låter 

domaren döma, trots att de medger att det finns en viss beskhet kvar i kroppen. De vill dock 

inte förstöra för laget vilket det menar att de gör om de tappar humöret och koncentrationen. 

Resultatet blir då inte bara att de spelar sämre fotboll – de anser sig också förstöra bilden av 

Assyriska FF vilket i förlängningen motverkar assyriers möjlighet till integration. Här kan vi 

se varför ungdomarna anser att det är viktigt att vara och uppfattas som en god människa som 

visar respekt gentemot andra. Detta åskådliggörs även när ungdomarna, med kontrasternas 

retorik, talar om det utanförskap man förpassas till om man är en dålig människa: 

 

Intervjuare: Vad hade ni varit utan fotboll i Assyriska? Hur hade ni varit då 

som människor tror ni? 

Adam: Jag tror jag hade varit en dålig människa. 

Jakob: Mindre social. 

Gabriel: Kriminell. 

Adam: Jag tror man hade följt människors dåliga väg i livet med 

kriminalitet och sådant. Fotbollen har fått oss att hålla oss ifrån 

det, och familjen. Stor del av att man har blivit positiv i livet. 

Michael: Exakt.92 

 

Genom det stöd de har från familjen, föreningen, församlingen och från de andra i laget ger de 

uttryck för att vara stolta och starka. De viker sig inte, vare sig på planen eller som individer. 

Ungdomarna talar om detta med en slags värdighet som tillsammans med tryggheten tycks 

leda till upplevelsen av att inte bara behöva anpassa sig utan också själva kunna stå som 

föredömen och visa vägen och riktningen för hur en god människa bör vara. Det tycks som 

om ett gott uppförande inte bara är nyckeln till att bli en bra fotbollsspelare utan också till ett 

bra liv. 

 

 

5.2.2 Alltid tillsammans 
När ungdomarna talar om vänner och vänskap är laget den avgörande faktorn för deras 

relationsskapande. Flertalet av ungdomarna berättar hur de spelat i Assyriska FF sedan de var 

                                                 
92 Intervju 1, september 2009. 

 
  36 



 

små och hur de växt samman under resans gång. Det finns en slags tacksamhet till fotbollen 

när det gäller skapandet och upprätthållande av vänskap. På frågan vad fotbollen betytt för 

dem, förutom den idrottsliga aspekten, uppger nästan alla just vänskap. Daniel säger: ”Man 

får vänskap. Speciellt fotbollen. För då har alla något gemensamt att prata om.”93 

Ungdomarna talar om fotbollen som något slags forum eller gemensam samlingspunkt där de 

både utövar något roligt tillsammans och har något att samtala om. Vad vi förstår upptar 

fotbollen stor del av ungdomarnas vardag, både i fråga om tid och engagemang. Fotbollen är 

inte en del av vardagen, den tycks fylla hela deras lediga tid. Det är detta faktum, att fotbollen 

upptar stor del av ungdomarnas liv, som ligger till grund för att vänskapen i laget framhålls 

som stark, vilket Robert och Niklas ger en vink om när vi frågar vad laget betytt för 

vänskapen: 

 

Intervjuare: Vi tänkte prata lite om vänner här nu då… Vad betyder ert lag för er 

vänskap? 

Robert: Vänskapen blir starkare. 

Intervjuare: Det blir det? 

Robert: Istället för att hänga i skolan så ses man också på träningar, matcher och 

sånt.94 

 

Niklas: […] vi känner varandra som en familj, vi är med varandra varje dag.95 

 

Ungdomarna belyser även hur viktigt det är att ha kul tillsammans och att finnas där för 

varandra. Detta framkommer när vi frågar hur viktigt det är att uppmuntra varandra och vara 

ett stöd under match. Så här resonerar två av killarna: 

 

Intervjuare: Är det mycket glädje och peppa varandra på match? Är det 

viktigt? 

Niklas: Det är viktigt. 

Intervjuare: På vilket sätt? 

Jimmy: Typ såhär om man gör ett felpass, då är det bra om någon säger. 

– Synd det går bättre, eller något, peppa. Och inte bara gnälla. – 

Vad gör du? 
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Niklas: Utan att man, alltså utan glädje då hade man sluta för länge sen 

att spela för då är det inget kul att spela. Man måste ju ha glädje 

hela tiden.96 

 

Här finns även en tydlig koppling mellan vänskap och laget respektive fotboll, en slags social 

konstruktion som ungdomarna själva väljer att ingå i. Denna medvetna handling av att vilja 

tillhöra en grupp och betrakta andra i gruppen som tillhörande förklarar Richard Jenkins 

utifrån det första ledet i sin modell, Internal – External, som innebär ett samspel mellan hur 

individer tolkar sig själva, både som enskild och som grupp, och hur de upplever att andra ser 

på dem.97 Vad vi kan utläsa är att ungdomarna väljer att tillhöra en grupp grundat på ett 

gemensamt intresse, nämligen fotboll. Men som vi tidigare beskrivit föranleds valet av grupp 

av flera anledningar än bara intresset för fotboll: 

 

Joel: Ja men det är bekvämare att spela i en invandrarklubb än i en 

svensk klubb tycker jag för att det är invandrare, man känner 

alla i klubben och det är bekvämare för mig.98 

 

Daniel: Jag valde Assyriska för att det är ett invandrarlag.99 

 

Niklas: Men alltså, vi är fortfarande assyrier allihop så vi spelar för vårt 

lag [...]100 

 

Genom ungdomarnas aktiva val, att söka sig till en social arena präglad av deras etniska 

bakgrund skapas en form av etnisk samhörighet. Ungdomarna får socialisera med individer de 

känner igen sig i, utifrån sådant som språk, religion och kultur, vilket samtidigt förstärker den 

etniska identifikationen hos dem. Genom ett socialiserande mellan ungdomarna och den 

upplevda etniska samhörigheten sker en form av integration på gruppnivå, vilket Osman 

Aytar hävdar är ett första steg och en ökad möjlighet till att integreras på samhällsnivå.101 

 

Sammantaget skapas en form av enighet där ungdomarna så att säga sitter i samma båt, de är 

unga assyrier som gillar att spela fotboll. De kan således både spegla sig i varandras likheter 
                                                 
96 Intervju 2, september 2009. 
97 Jenkins, 2004, s.102ff. 
98 Intervju 2, september 2009. 
99 Intervju 1, september 2009 
100 Intervju 2, september 2009 
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och eventuella olikheter och därmed skapa förståelse för sig själva och för varandra. Richard 

Jenkins menar att detta är en del av identifikationsarbetet då individens identitet formas av i 

vilken kontext personen befinner sig och vilka ’speglar’ som finns.102 

  

Vi kan se att det i vissa avseenden framkommer att ungdomarna ser en större och närmre 

gemenskap till laget än till föreningen. Det är då frågan om att släppa på allvaret och bara 

koppla av för en stund: 

 
Intervjuare: Är det bara med kompisarna, eller är det med själva föreningen 

också som ni gör saker med? Utanför…? 

Jakob: Det är bara med alltså vi i laget, kompisar liksom. 

Gabriel: Det är sällan. Nej. 

Jakob: Det är ingenting med föreningen. 

Intervjuare: Ingenting med föreningen? 

Gabriel: Nej. 

Intervjuare: Utan det är ni kompisar själva som hittar på grejer? 

Michael: Laget, och ha roligt.103 

 

Dessa uttalanden kan relateras till Jesper Fundbergs tankar om att invandrare tillskriver laget 

stor betydelse för deras gemenskap och att de ser att denna gemenskap grundar sig på att de är 

tillgängliga för varandra såväl på som utanför fotbollsplanen.104 Men vänskap som odlas inom 

ramen för idrott har också andra sidor. Idrott medför inte bara lek utan också tävling och 

därmed prestation. Ungdomarna menar att vänskapen vilar på vissa kriterier för att det ska 

fungera. Återigen dyker begreppet respekt upp som något centralt för att samspelet mellan 

individerna ska fungera. 

 

Adam: Alla måste respektera varandra det är det viktigaste. Om folk 

inte respekterar varandra i laget kommer det inte bli en bra 

stämning och då kan man inte spela ihop.105 

 

Här ges prov på en reflektion över grupprocesser och vikten av att alla drar åt samma håll. 

Vänskapen blir således villkorad i den meningen att kamraterna inordnas i en kollektiv 
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överenskommelse för att stämningen inte ska rubbas och omintetgöra spelandet. Bortsett från 

att ungdomarna upplever vänskap som något positivt i samband med meningsfull tid och 

gemensamt intresse tycker vi oss se ungdomarnas kopplingar mellan trivsel i grupp och 

prestation. Samtidigt finns det en övertygelse om att stöd av kamraterna är stärkande vilket 

upplevs medföra en form av trygghet i gruppen: 

 

Daniel: Alltså bra kommunikation, och vänskap och så i laget, så det 

blir alltid positivt. 

Intervjuare: Tycker ni det också? 

Unisont: Jaa. 

Intervjuare: Det är bra stämning i laget? 

Unisont: Jaa. 

Intervjuare: Påverkar det resultatet på plan? 

Adam: Ja, självklart.106 

 

Ungdomarna ger på detta sätt, enligt vår tolkning, varandra utrymme att misslyckas 

vilket leder till goda möjligheter att prestera efter egna förutsättningar, något som 

också borde stärka banden dem emellan. Laget blir således en arena där de har 

möjlighet att odla vänskap, praktisera normer/värderingar för att tillsammans sträva 

mot högre höjder. 

 

 

5.2.3 Kan han kan vi 
I detta avsnitt ska vi berätta om ungdomarnas strävan och framtidstro. Vi kommer att beskriva 

det genom att redogöra för ungdomarnas uttalanden gällande deras visioner för framtiden och 

hur vägen dit, enligt dem, kan se ut. En röd tråd i ungdomarnas berättelser är viljan eller till 

och med hungern efter att lyckas. Fotbollen framstår som nummer ett, men skola och familj är 

också områden som lyfts fram som betydelsefulla för ett gott och lyckosamt liv. 

 

När ungdomarna talar om fotboll och sina proffsdrömmar beskrivs i detta sammanhang 

assyriern Kennedy Bakircioglü som ett paradexempel på denna möjlighet. Han får nästintill 

ikonstatus av ungdomarna när de beskriver hur han tagit sig från ett enkelt pojklag upp till 

toppklubbarna i Europa: 
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Intervjuare: Är det ert mål att nå så långt som möjligt med fotboll eller? 

Unisont: Ja. 

Niklas: Självklart, så långt som möjligt. 

Intervjuare: Det är självklart säger ni. 

Niklas: Alltså, först är det ju Assyriska, A-laget. Att etablera oss här. Sen är det 

ju . . vi vill ju spela för Assyriska också men om vi får högre bud då är 

det ju klart man går dit. 

Jimmy: Kolla själv, Kennedy, han gick från Assyriska till Ajax och landslaget. 

Intervjuare: Mm. 

Niklas: Man vill ju vara som honom. 

Intervjuare: Vad betyder det för er att han har gått vidare? 

Jimmy: Att man kan göra det. Att det går från Assyriska ut i Europa. 

Martin: Han var min granne när han bodde hemma. 

Niklas: Han gick i vår skola också. 

Intervjuare: Mm. 

Niklas: Så han har bevisat att det går. 

Intervjuare: Hur känns det då för er? 

Robert: Känns skönt. 

Niklas: Känns bra. Vi har bra inställning, att vi kan tänka framåt. 107 

 

Ungdomarna har följaktligen ett verkligt exempel på att det går att lyckas. Kennedy är 

assyrier, han spelade i ett av Assyriska FF:s pojklag och han spelar idag i en av toppklubbarna 

ute i Europa. Han har även representerat Sveriges landslag vid ett flertal tillfällen. Detta tycks 

sammantaget förstärka ungdomarnas tro på att även de kan lyckas, bara de vill. I Assyriska FF 

får alla chansen, som de säger. Det är bara att ta den. Då kan man gå hur långt som helst.  Det 

går att utifrån deras etniska bakgrund, livssituation och sociala kontext uppnå en form av 

världsintegration – genom att spela fotboll. Avsaknaden av ett geografiskt ursprungsland 

ersätts i detta fall med fotbollsarenor och kamerablixtrar. 

 

Bland kaxiga drömmar finner vi också ödmjuk blygsamhet. När vi frågar om de drömmer om 

att bli proffs svarar Adam först visionsfast och målmedvetet: ”Jaa, jag drömmer om det hela 

tiden.”108 I nästa ögonblick säger han: ”Bara man får spela fotboll det är det viktigaste, vi 
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spelar inte för att bli världsberömda eller få pengar vi spelar för att det är typ vårt liv.”109 

Samtidigt som ungdomarna drömmer om att göra liknande resa som Kennedy Bakircioglü 

finns det en medvetenhet om att vägen till proffslivet på inget sätt är självklar utan måste ses 

ur realistiska ögon. Vi tror att denna pendling mellan kaxiga visioner och ödmjuk blygsamhet 

kommer sig av insikten om hur svårt det kan vara att nå ända fram. Det finns således en plan 

B för ungdomarna vilket de fått höra av både familj och förening: 

 

Niklas: Alltså det är, Assyriska vill ju att vi också ska ta skolan först. De tycker 

det är viktigt och så.110 

 

Niklas:  Satsa på skolan, plugga. Du går inte ut förrän du gjort läxan.111  

 

Adam: Alltså, mitt mål är nu att spela i A-laget men förhoppningsvis spelar jag 

med någon större klubb. Men annars ska jag självklart fortsätta med 

fotbollen om jag inte råkar ut för någon skada, och satsa på skolan och bra 

jobb om inte fotbollen blir mitt heltidsjobb.112 

 

Ungdomarna talar här om alternativa planer för upplevelse av integration. Dels plan A som är 

att genom en fotbollskarriär integreras och uppnå delaktighet, dels plan B där skola och jobb 

ses som möjliga alternativ för att få känna och uppleva delaktighet i samhället. Vi tolkar det 

som att ungdomarna ser att ett bra jobb ger dem möjlighet att försörja en familj, vilket kan 

vara en väg till en viss form av delaktighet i samhället, det vill säga att det kan bidra till 

upplevelsen av integration. Därför ses skolan som viktig, utbildning är vägen till ett bra jobb. 

 

 De talar om dessa planer som parallella och inte ömsesidigt uteslutande, en i strålkastarljuset 

(plan A) och en vid sidan om (plan B). Vi kan här se att de ser med tillförsikt på livet och sina 

framtida möjligheter, som de flesta ungdomar gör. Hela livet ligger framför dem, det gäller 

bara att tillvarata de möjligheter som finns och de chanser man får. Inte minst de möjligheter 

som Jaget får, tack vare Laget. 
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6. Matchen diskuteras  
Syftet med studien har varit att belysa talet om idrottens betydelse för upplevelsen av 

integration bland ungdomar i ett etniskt definierat fotbollslag. Analysen visar hur ungdomarna 

upplever olika delaktigheter, sida vid sida med varandra, och av intervjuerna att döma 

framstår det som om dessa sammantaget ger dem en känsla av att vara integrerade i det 

svenska samhället. I centrum för dessa delaktigheter står en etnisk definierad assyrisk kontext 

i vilken de uppger sig fostras, en kontext som också, enligt vår tolkning, ligger till grund för 

deras socialisering vidare ut i samhället. Denna sociala kontext införlivar dem i en kristen 

värdegrund som framträder som avgörande för vilka de uppfattar sig vara och hur de 

uppträder i mötet med andra. Det är om detta vi tänkt diskutera ytterligare i denna del av 

uppsatsen. Vi lyfter här fram två områden och resonerar om huruvida detta sociala 

sammanhang kan möjliggöra en väg till integration, liksom de hinder som kan stå i vägen för 

upplevelsen av delaktighet. Det första avsnittet som vi kallar för Blågula assyrier handlar om 

upplevelsen av dubbla etniciteter och därmed identiteter, om att vara olika och ändå lika och 

därmed jämlika. I det andra avsnittet, som vi kort och gott benämner Meriter, diskuterar vi 

vad olika kompetenser och kvalitéer som ungdomarna lyfter fram kan betyda för upplevd 

integration. 

 

 

6.1 Blågula assyrier 
Ungdomarna talar om sig själva som om de vore både assyrier och svenskar, som om de hade 

dubbla integrerade etniciteter och därmed identiteter. De beskriver sig som både assyrier och 

svenskar – inte antingen eller. Samtidigt blir det i intervjuerna tydligt att upplevelsen av vilka 

de är anpassas till och införlivas på skilda vis i olika sociala sammanhang för att de på så sätt 

ska uppnå en känsla av delaktighet. Denna tvådelade syn på sig själva kommer till uttryck 

genom att de framhåller sig som annorlunda men ändå lika och jämlika. De säger att de är 

invandrare men inte vilka invandrare som helst, de är Assyrier med stort A. De talar om den 

assyriska identiteten som utgörande en del av den svenska befolkningen, inte placerad utanför 

som någon subgrupp. De älskar Sverige och som de själva uttrycker det: ”Vi bor ju i Sverige. 

Det är vårt land.”113 Ungdomarna har följaktligen hittat en värld där två etniska identiteter får 

plats och kan samsas och därmed ett sätt att samordna och använda dessa för sitt eget 

välmående och för upplevelsen av att tillhöra. Till skillnad från flera andra studier, 
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exempelvis Fuat Deniz & Antonios Perdikaris Ett liv mellan två världar som poängterar att 

många invandrarungdomar lever mellan två världar, där kulturella koder och värderingar ofta 

krockar, tolkar vi det som att dessa ungdomar lever i en värld där olika koder och värden 

samsas.114 Nyckeln till detta tror vi finns att söka i ungdomarnas förmåga att navigera mellan 

skilda etniska poler utan att gränserna dem emellan nödvändigtvis blir till oöverstigliga 

hinder. I laget kan de använda sig av båda dessa etniciteter i olika hög grad beroende på 

sammanhang, även om de här mest tycks luta sig på sin assyriska identitet. I mötet med 

’andra’ krävs det att de i större utsträckning viktar sitt etniska förråd, att de mer visar sig som 

etniska svenskar, vilket bland annat framkommer när ungdomarna talar om att förhålla sig till 

’de andras’ sätt att vara, att spela med liknande insatser då så erfordras. 

 

I diskussionen om att vara lika lyfter ungdomarna fram sitt lag Assyriska FF som ett landslag, 

likt det svenska landslaget. Som vi nämnt i analysen ser vi det som en strävan efter att uppnå 

jämlikhet med det omgivande samhället. Ungdomarna vill vara lika, de är lika enligt deras 

utsagor, men samtidigt annorlunda. Vi tror precis som Tomas Petersson att idrott är en plats 

som öppnar för integration.115 Och till det vill vi lägga att idrottsarenan, och i det här fallet 

fotbollsarenan, är en specifik plats där just likhet och olikhet finns sida vid sida, inbyggt i 

spelets regler. Att utöva en idrott handlar mestadels om att vinna över sin motståndare oavsett 

hudfärg, språk, kultur och härkomst. Snarare är det färgen på tröjan som står som symbol för 

olikheten. Denna olikhet består ofta i att motståndarna tillskrivs negativa egenskaper och det 

egna laget positiva egenskaper, oavsett motståndarnas etniska bakgrund. När de ungdomar 

som spelar i assyriska betraktas som avvikande eller olika, behöver inte detta tolkas som 

etniskt stämplande, utan som en del av spelets struktur. Trots sin olikhet kan ungdomar i ett 

etniskt definierat fotbollslag se sig som deltagande och delaktiga på lika villkor som andra 

spelare och därmed jämlika. Idrottsarenan lever således sitt eget liv och blir därför en plats där 

alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, får vara med och samspela. Idrotten kan ses som 

ett eget samhälle i samhället där känslan av delaktighet kan uppnås utifrån olika 

förutsättningar. Idrotten blir till ett självständigt samhälle i det övriga samhället med 

möjlighet till en annorlunda delaktighet. 

 

Har då detta bara positiva konsekvenser? Troligen inte. En positiv aspekt är naturligtvis att 

laget, som det som sociologen Osman Aytar kallar en alternativ etnisk offentlighet, kan bidra 

                                                 
114 Deniz & Perdikaris, 2000, s.186ff. 
115 Tomas Petersson, Artikel i: I & M, 2004-08-04. 
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till att ungdomarna kan bevara sin assyriska identitet med allt vad det innebär.116 Banden till 

familjen, till kyrkan och till alla de värden och värderingar som finns inbyggda häri, kan 

tillåtas och stärkas. Ingen behöver förneka eller ta avstånd från det de själva, familj och 

släktingar har i sina ryggsäckar. Istället för utanförskap skapas tillfälle till etnisk kontinuitet, 

och till och med tillfälle att visa upp och vara stolt över sin olikhet. På så sätt är ungdomarna 

annorlunda i förhållande till den etniska majoriteten, till etniska svenskar. Vi-och-dem-idén 

finns där, men de beskriver den som mindre problematisk. Vi ställer oss ändå frågande till om 

inte detta till synes väl fungerade annorlundaskap ändå kan leda till en vi-och-dem-

problematik där de ’andra’ stängs ute genom att den egna etniska gruppen sluter sig för att 

bejaka det egna, vilket också kan vara segregerande. Det behöver nödvändigtvis inte vara en 

segregation mellan etniska assyrier och etniska svenskar, utan kanske mellan etniska assyrier 

och andra etniska minoritetsgrupper. Som vi visat i studien finns det i framhållande av den 

assyriska identiteten också ett kontrasterande mot andra etniska grupper för att framhäva den 

egna etniska gruppen som förmer och överlägsen. Detta kan förvisso bara vara ett retoriskt 

grepp för att understryka kärleken till det assyriska, men det kan också ses som en värderande 

gränsdragning mot andra grupper, vilket skulle kunna innebära integrationsproblem på en helt 

annan ledd än mellan minoritetsgrupper och majoritetsgrupp. Gränsdragningar av det här 

slaget torde motverka att konstruktiva integrationsstärkande möten mellan minoritetsgrupper 

äger rum. Rune Johanson framhåller i sina studier om etnicitet att ett objektivt och 

’stämplande’ betraktelsesätt när det gäller etnicitet kan leda till gränsdragningar där man 

fokuserar på och förstärker verkliga eller upplevda skillnader istället för att lyfta fram likheter 

och gemensamma nämnare, något som å ena sidan kan leda till en känsla av samhörighet och 

gemenskap, å andra sidan att dessa omintetgörs.117 Att hylla det egna kan således också 

innebära ett förkastande eller åtminstone avståndstagande från den Andre, även om denne 

Andre inte tillhör den etniska majoriteten. Kanske är inte balansen mellan de olika 

etniciteterna så enkel som ungdomarna i den här studien gör gällande, om vi problematiserar 

dessas förhållande ytterligare. Kanske måste integrationsfrågor också betraktas i ljuset av 

förhållanden mellan olika minoritetsgrupper för att skapa bättre förståelse för integrationens 

olika mekanismer. 

 

                                                 
116 Osman Aytar, 2007. s.215ff. 
117 Rune Johansson, 1999, s.79ff. 
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6.2 Meriter 
Att känna sig delaktig och därmed integrerad i samhället idag handlar mycket om vad du gör 

som individ, vad du presterar och uppnår. Människor skall leverera, heter det, vi skall synas 

och bli sedda för att hålla jämna steg med vår omgivning. Delaktigheten i det svenska 

samhället kan därmed ses som villkorad, på gott och ont. Ungdomarna i den här studien har 

hittat något som enligt vår tolkning ger dem en känsla av sammanhang och meningsfullhet. 

De har hittat en plattform att stå på, där de känner sig trygga med det de gör och vilka de är. I 

laget har de fått växa, de har fått möjlighet att bygga upp och visa olika former av 

kompetenser, både kroppsligen och själsligen. Vår tolkning är att föreningens förmåga att 

lyfta fram och uppmuntra olika former av kompetenser spelar en betydande roll för 

ungdomarnas upplevelse av delaktighet. 

 

Den kroppliga aspekten när det gäller kompetens handlar om det kunnande inom fotboll de 

utvecklat. Vi tycker oss se en stolthet och aktning när det talar om sig själva i termer av att 

vara fotbollsspelare. ”Fotboll är vårt liv”, säger de med självklarhet. Allt de gör handlar om 

fotboll. De utövar, tänker, ja tycks rent av äta och sova fotboll. Att vara fotbollsspelare upptar 

för dem både tid och tankar. Är du dessutom duktig på det du gör finns möjligheten att 

verkligen få stå i rampljuset, med allt vad det innebär. De kan som assyrier få komma ut i 

världen och visa upp sig som kompetenta individer men även som assyrier och i 

förlängningen därmed visa upp sitt folk. Genom Assyriska FF kan du lyckas. Du är någon, 

och kan bli till mer, både i egna och andras ögon. 

 

En annan kompetens som ungdomarna gör gällande är föreningens fostran inte bara till 

kompetenta fotbollsspelare utan också till respektabla medborgare. Den själsliga delen av 

ungdomarnas kompetens kan man definiera som den sociala mognad de säger sig få genom att 

vara med i gemenskapen i Assyriska FF. Disciplin, kristna värderingar och familjeband 

framstår som förutsättningar för etiskt gångbara förhållningssätt i det svenska samhället. Det 

assyriska lyfts fram som en merit i sig och därmed nästan som en förutsättning för 

delaktighet. Att använda det assyriska som ett motiv till att lyckas, till framgång och 

delaktighet, tycks för de ungdomar vi intervjuat vara ett internaliserat förhållningssätt. Det 

legitimerar vilka de uppfattar sig vara, det de gör och det de eftersträvar. Ett sådant 

betraktelsesätt ser vi som en viktig komponent för känslan av samhörighet, något som troligen 

underlättar upplevelsen av integration. 
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Finns det då ingen medaljens baksida? Kan dessa högt skattade kompetenser, dessa högt 

värderade ideal, också fungera uteslutande? Ja troligen, säger vi igen. Det finns också i 

understrykandet av kompetenser och kvalitéer en avgränsning mot det som faller utanför 

dessa ramar, mot det andra och kanske de andra. Det vi ser som intressant att diskutera är om 

de normer och värderingar som informanterna fostras in i samtidigt innebär att osynliga 

gränser dras gentemot andra. Det kan naturligtvis, som vi tidigare talat om, finnas en risk i att 

socialiseras in i ett annorlundaskap om det utvecklas till utanförskap i förhållande till 

majoritetssamhället, eller om det fungerar som segregerande gentemot andra 

minoritetsgrupper. Men vi funderar också på om det kan leda till gränsdragningar inom den 

egna etniskt definierade gruppen. När ungdomarna talar om föreningen, familjen och 

församlingen gör de det på ett sätt som får denna treenighet att framstå som varande den rätta 

vägen att gå, ett ideal att följa, ett gott exempel. Konstrueras här ett vi-och-dem-tänkande 

applicerbart inom den assyriska gemenskapen? Skapas ett utanförskap inom gemenskapen? 

Kanske, kanske inte. Om så skulle vara fallet skulle den framförda bilden av assyrier som ett 

enat folk fallera och andras betraktelser av assyrier som grupp kanske krackelera. En sådan 

inometnisk distansering skulle i förlängningen försvåra den identitetsskapande betraktelsens 

grundvalar av dem själva som etnisk grupp och därmed deras upplevelse av integration. Vi 

menar därmed att den integration på gruppnivå som kan leda till integration på samhällsnivå, 

för att tala med Osman Aytar, skulle motverkas om en sådan distansering blev 

konsekvenserna av framhållandet av de unikt egna, etniskt definierande meriterna118 Om den 

väg som våra informanter pekar ut som gångbar enkom är integrerande eller också 

segregerande kan man således bara sia om. Det vi kan sluta oss till är ändå att de många 

parallella delaktigheter som ungdomarna ger uttryck för, för dem upplevs som möjliga vägar 

till integration. 

 

 

6.3 Vidare forskning? 
Är det vi skrivit om värt att forska vidare om? Vårt svar är otvivelaktigt ja. Enligt vår mening 

är integration ett ämne som ständigt måste problematiseras. Vi lever i dag i ett etniskt snabbt 

föränderligt landskap, där sådant som krig, politiska konflikter och religionsfrågor bidrar till 

att hela tiden förflytta och rita om integrationens gränser och uttrycksformer. Om vi ska kunna 

resonera om frihet, jämlikhet och broderskap, måste vi också förstå integrationens former. Vår 

                                                 
118 Osman Aytar, 2007, s.215ff. 

 
  47 



 

 
  48 

studie har visat att det inte finns någon färdig mall för hur integration ska gå till, utan att den 

finns att söka i olika exempel, alla med sina specifika förtecken. Därmed vill vi understryka 

att de resultat som kommit fram i denna studie inte är generaliserbara eller för all framtid 

giltiga. Vi ser snarare integration som en processfråga, under ständig förändring. Därmed inte 

sagt att de resultat som framkommit inte kan ha någon bäring även för andra människors 

integrationsförhållanden. Framför allt hoppas vi dock att vi har väckt fler frågor än de vi 

försökt att ge svar på. Att vår studie kan väcka nyfikenhet och till och med skapa debatt. 

Eftersom studien har ungdomar i fokus kanske den skulle kunna fungera som en utgångspunkt 

för diskussion i skolor – inte minst för att skolan som arena i dag definieras som 

mångkulturell och för att den svenska skolan har till uppgift att söka jobba för alla elevers lika 

värde. Vi vill därmed avsluta uppsatsen med en uppmaning att forska vidare kring ungdomar 

och integration var helst ni får syn på förhållande värda att problematisera. 
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BILAGA 1      2010-01-27 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Lärarprogrammet vid Linköpings universitet, 
Campus Norrköping. Under höstterminen 2009 ska vi göra vårt examensarbete i form av en 
magisteruppsats. I fokus för uppsatsen står idrottens roll för integration. Vi har förstått att det 
finns olika tankar om vad etniskt definierade fotbollslag har för betydelse för integration. Det 
finns de som anser att sådana lag främjar integration, delaktighet och mångfald medan andra 
menar att dessa lag kan innebära en risk för segregering och utanförskap. Studier kring hur 
ungdomar som spelar i sådana lag själva ser på lagets roll för integration saknas dock. Vi ser 
det därför som viktigt och intressant att utgå från dessa ungdomars egna uppfattningar. Vårt 
syfte med uppsatsen är följaktligen att ta reda på vad unga fotbollsspelare, i lag där 
merparten har en gemensam etnisk bakgrund, anser att deras lag betyder för dem när det 
gäller upplevelsen av delaktighet i det svenska samhället. 
 
Vår avsikt är att göra gruppintervjuer som spelas in på band med fyra till fem spelare i varje 
grupp. Intervjuerna kommer att ta ca en timma och hållas i klubbens lokaler. Studien utförs i 
enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se). Information om 
studien lämnas både före och i samband med intervjuerna. Samtycke för deltagande inhämtas 
både av ungdomarna och av deras vårdnadshavare/föräldrar. Om någon av deltagarna skulle 
vilja avbryta sin medverkan under studiens gång har de naturligtvis rätt att göra så. Spelarnas 
namn, liksom det som sägs under intervjuerna, kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
innebär att det endast är vi som kommer att känna till vem som sagt vad under intervjuerna 
och att det i den färdiga uppsatsen inte går att identifiera enskilda spelare. Materialet kommer 
enbart att användas för vår studie. 
 
Vi har fått tillfälle att informera Ert barn om vår planerade studie, vid träningen den 31/8, 
tillsammans med lagets tränare. Ert barn har visat intresse av att delta i studien och vi vill av 
den anledningen också tillfråga Er om tillåtelse. Vi ber er därför att på nedanstående talong 
kryssa i om ni samtycker eller inte samtycker till att Ert barn får delta i studien. Vi ber er 
också att skriva under talongen med er namnteckning så att Ert barn kan lämna den till 
tränaren före intervjun. 
 
Om ni har några frågor går det bra att kontakta oss, eller vår handledare Fil. Dr. Anita 
Andersson, på nedanstående telefonnummer och E-mailadresser. Ni kan också få information 
av lagets tränare som är väl insatt i vad intervjuerna och vår studie kommer att handla om. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Jonas Björkholm  &  Dick Åström 
 
 
Spelarens namn:………………………………………. 
 
           Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien. 
 
           Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien. 
 
 
Namn: ……………………………………………..Datum……………… 

Jonas Björkholm Dick Åström  Fil. Dr. Anita Andersson  
0703-408107 0709-439372  011-363396 
jonbj863@student.liu.se dicas019@student.liu.se anian@isv.liu.se 
 



BILAGA 2 
 
Intervjuguide 
 
Intervjuernas syfte är att frambringa: 
 

• Kännedom om hur unga pojkar i etniskt definierade fotbollslag beskriver sig 

själva i ljuset av det lag de är en del av. 

• Kännedom om i vilken roll dessa ungdomar tillskriver fotbollslaget när det gäller 

upplevd delaktighet i samhället. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras utifrån tre generella delar. I den första delen är frågorna 

av en mer allmän karaktär. Syftet är att informanterna inledningsvis, utan för mycket styrning 

av oss, ska få berätta fritt om hur de ser på delaktighet, identitet och etnicitet. Därefter i den 

andra delen ombeds informanterna att mer utförligt redogöra för sina tankar kring de konkreta 

situationer vi belyser utifrån de observationer vi gjort. I den avslutande delen lämnar vi 

utrymme för dels de frågor vi anser ej vara besvarade och dels för nya frågor/tankar från 

informanterna som vi kan ha nytta i vår studie. 

 

Del 1. 

I denna del tänker vi oss att ungdomarna diskuterar fritt vad de tycker om nedanstående 

punkter, vilka vi anser vara relativt öppna och allmänna områden att prata om, som 

förhoppningsvis mynnar ut i tankar och svar kopplade till identitet och delaktighet. Syftet är 

även att få ett flyt i diskussionen utan för många avbrott. Vi tänker oss att våra ’inhopp’, i 

form av frågor, handlar mer om att hålla diskussionen vid liv snarare än att bromsa upp och 

inveckla oss i frågor som vi troligtvis kommer att få mer konkreta svar på i ett senare 

skede(del 2). 

• Fotboll/laget 

• Vänner/Relationer 

• Familj 

• Förebilder 

• Framtid 

• Värderingar 
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Denna del ser vi som en ’lära-känna-fas’ som innebär både att vi får en bild av informanterna 

och att de får sätta ord på sina tankar. På detta sätt tror vi informanterna ges möjligheten att 

’lära känna’ sig själva och sina tankar kring dessa frågor. Vi får även vissa riktlinjer att gå 

efter till de följande intervjudelarna. 

 

Del 2. 

I denna del lyfter vi fram dels de situationer vi observerat i ett tidigare skede och dels de 

relevanta ämnen informanterna berört i del 1. De får då chansen att redogöra för sina 

ståndpunkter gällande ämnen vi tar upp samt vi har möjligheten att ställa de konkreta frågor vi 

behöver ha svar på. Här läggs fokus på laget och dess betydelse för ungdomarnas syn på sig 

själva och sin roll i samhället. Centrala punkter i detta sammanhang blir således delaktighet 

och självbild. 

 

Del 3. 

Denna del ser vi som en möjlighet för oss att ställa frågor som vi inte fått svar på eller att ta 

upp lösa trådar som vi vill ha förtydligade. Här tänker vi också att informanterna kan ta upp 

sådant som de tycker att de inte fått avsluta eller som de funderar över. 

 

 

Exempel på konkreta frågor 
 

 

A. Fotboll/Laget 
- Hur länge har ni spelat i Assyriska? 

- Går det bra för laget? Bakåt i tiden? 

- Har ni alltid spelat i Assyriska? Andra klubbar eller bytt lag? 

- Varför blev det just Assyriska? 

- Är det viktigt för er att spela i en invandrarförening? 

- (Om ja ovan) Viktigt att det är en Assyrisk förening? 

- Vilka fördelar resp. nackdelar finns det med att spela i Assyriska? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Vilken serie spelar ni i? Möter ni lag utanför Södertälje? 

- Hur är det att spela match? Vilka känslor har ni innan match? Hejaramsor? 
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- Har ni några favoritmotståndare? Finns det något lag ni inte gillar att spela emot? 

Varför? 

- Brukar ni göra målgester? Är det viktigt? Varför? 

- Brukar ni peppa varandra under match? 

- Kan ni ge exempel på bra resp. dåligt uppträdande på plan? Händer det på era matcher 

med? Ge exempel? Domare, motståndare, publik? Är det något som händer ofta? 

- Är det viktigt med fair play, (schysst spel)? 

- Förutom att ni blivit bättre i fotboll, finns det något annat ni lärt er eller blivit bättre på 

tack vare fotbollen? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Har ni några förebilder inom fotboll? Vad är speciellt med dessa människor? 

- Är det viktigt att vara framgångsrik? 

A 1. Vänner/Relationer 

- Vad betyder laget för er vänskap? 

- Vilken betydelse har det att ni bara är killar i samma ålder? (Jmf. m. Skolan) 

- Finns det skillnader mellan hur ni är som person i skolan och med laget? 

- Vad kan det bero på? (trygghet, delaktighet, gemenskap?) 

- Umgås ni lagkamrater utanför fotbollen? Vad gör ni då? 

-  Har ni kompisar som inte spelar fotboll? 

- Kompisar som spelar i andra lag? 

- Är det viktigt att dela samma intresse? 

A 2. Familj 

- Brukar er familj följa med och titta på matcherna? Bortamatcher? 

- Hjälper de till i föreningen? 

- Finns det fler i er familj som spelar fotboll? I Assyriska? 

- Vad tycker din familj om att du spelar i Assyriska? Ville dem det? 

- Var de med och påverka ditt val av lag? 

A 3. Andras synpunkter/ Er syn på andra 

- Vad tror ni att andra personer tycker om att ni spelar i Assyriska? 

- Varför tror ni det, exempel? 

- Hur blir ni bemötta av andra lag, ledare och spelare? 

- Hur ser ni på andra lag och deras spelare? (invandrarlag, blandade, lag utan 

invandrare) 

- Vad har tiden i Assyriska betytt för er syn på andra? Och er själva? 
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BILAGA 2 
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A 4. Framtid 

- Vad gör ni om 5 år? 

- Vad gör ni om 10 år? 

- Ser ni en framtid som fotbollsspelare? 

- Vill ni vara aktiva i föreningen på något annat sätt? Varför/varför inte? 

A 5. Hämta hem 

- Vad betyder det för dig att du spelar i Assyriska? 

- Om du skulle nämna en sak som är viktig för dig varför du spelar i just Assyriska, vad 

skulle det vara då? 

- Om du inte skulle spela fotboll i Assyriska, vad skulle du göra då? 

- Vad är det viktigaste, förutom fotboll, du lärt dig i Assyriska? 

- Kan du ha nytta av det du lärt dig inom fotbollen i andra sammanhang? I vilka 

sammanhang i så fall? 

Återkommande stödfrågor 

- Tycker ni andra det med? 

- Hur menar du då? 

- Kan du utveckla ditt svar? 
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