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Sammanfattning 

Studien utgår från en utbildning kring idrotts- och föreningsliv riktad till SFI-studerande i en svensk 

stad och syftar till att utforska hur ett utbildningsprojekt kan bidra till inkludering och empowerment 

för målgruppen. För att skapa förståelse kring ämnet undersöktes forskning som bland annat belyser 

inkludering i en samhällskontext i relation till idrottsrörelsen. Studiens valda teorier genomsyrar 

metoden i enlighet med deduktion. Metoden bygger på fokusgruppsintervjuer med sammanlagt tolv 

personer där en semistrukturerad intervjumall användes och datan som framkom har bearbetats 

grundligt genom kvalitativ analys. Tolkningen har skett med hjälp av Cultural theory of learning 

och empowerment samt en modell som problematiserar inkludering och integration i samhället. 

Datan från intervjuerna delades in i två huvudkategorier och fyra subkategorier för att kunna 

analyseras och tolkas och resultatet visar att inkluderingsprocessen kan delas upp i konkreta och 

komplexa utsagor. Resultatet pekar vidare på att deltagarna i studien har upplevt utbildningen som 

stärkande och den har givit dem trygghet och empowerment, samt hjälpt dem att inkluderas i 

samhället genom att de ökat sin förståelse och respekt för sin omvärld. Det visar också att 

deltagarna önskar ett större utrymme att skapa goda relationer och kulturella möten snarare än 

enkelriktad undervisning om svensk kultur med underförstådda krav på anpassning. Detta skulle 

stärka deras empowerment i lärandet och i samhället och göra inkluderingsprocessen enklare och 

mer effektiv. Projektet kan också med fördel i framtiden anknytas till kreativa uttrycksformer, för att 

tillfredsställa olika behov som yttrar sig inom gruppen som utgör objektet i studien. 
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1. Introduktion 
 

År 2017 kom 144 489 människor till Sverige genom invandring och knappt två miljoner av 

befolkningen utgjordes samma år av personer som fötts i ett annat land än Sverige. Syrien, 

Afghanistan och Irak är för tillfället några av de vanligaste länderna att invandra till Sverige från 

(SCB.se, 2018). En grundläggande insats för att integrera människor i det svenska samhället är 

vuxenutbildningen Svenska för invandrare, SFI. Utbildningen finns över hela landet och vänder sig 

till personer från 16 år och uppåt i syfte att "ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt 

deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv" (Skolverket, 2015). Att ge alla människor stöd och 

vägar till att vara delaktiga i samhället är ett hälsofrämjande arbete som pågår både på en social och 

politisk nivå (Askheim, 2007). Det är relevant ur ett hälsopedagogiskt perspektiv eftersom det krävs 

att man i mötet med dessa individer har en förståelse för deras behov och har en förmåga att 

tillgodose dessa. En hälsopedagogisk kompetens kan bidra till att människor erhåller kunskap och 

redskap för att i större utsträckning uppleva att de är inkluderade i samhället. Utan ett 

hälsopedagogiskt perspektiv på insatser kan nyanlända utsättas för utanförskap vilket i sin tur kan 

tänkas leda till olika former av psykisk ohälsa, bland annat depression som i sin tur är ett växande 

folkhälsoproblem, inte minst hos unga (Socialstyrelsen, 2017). 

En annan insats för att integrera nyanlända personer i Sverige var att regeringen år 2016 satsade 64 

miljoner extra kronor till den svenska idrottsrörelsen, med målet att fler ska etableras i samhället 

(Lundberg, 2017). Sverige rymmer omkring 20 000 idrottsföreningar, fördelade på ett sjuttiotal 

specialidrottsförbund som alla är en del av Riksidrottsförbundet samt medlemmar i Sisu 

Idrottsutbildarna. Svenska idrottsföreningar engagerar nästan en tredjedel av landets befolkning och 

är därmed Sveriges största folkrörelse (Riksidrottsförbundet, 2018; Sisu Idrottsutbildarna, 2018a). 

Finansieringen sker till största delen genom statligt, regionalt och kommunalt stöd men kan också 

stärkas genom medlemsavgifter, årsavgifter och försäljning av exempelvis förtäring, biljetter och 

lotter (Riksidrottsförbundet, 2017). 

Idrottsverksamheten är i sin tur demokratiskt utformad och bygger på ideella krafter i form av ledare 

och medlemmar som engagerar sig i den idrott eller aktivitet som de brinner för utan att få någon 

ekonomisk ersättning. Idrottsrörelsens vision är att alla människor ska kunna vara aktiva livet ut 

(Svensk idrott, 2017a). Bland annat av den anledningen kan idrottsverksamheten setts som en bra 

miljö för integration. En strävan inom svensk idrott är dessutom att åstadkomma en jämn 

könsfördelning i idrottsföreningarnas styrelser, men även att ekonomiska bidrag ska vara jämnt 

fördelade och att idrottare oavsett kön ska ha samma möjligheter att påverka och leda inom idrotten. 

Arbetet för jämställdhet är en av flera delar som syftar till att inkludera fler i idrotten och i längden 

uppnå en jämlik hälsa hos befolkningen (Sisu Idrottsutbildarna, 2018b). Den svenska idrottsrörelsen 

strävar inte bara efter att fostra blivande idrottsstjärnor eller aktivera människor fysiskt, utan också 

att ge utrymme för människor att skapa relationer, gemenskap och identitet och en meningsfull fritid 

(Strategi 2025, 2018). Med andra ord handlar deltagande i idrott minst lika mycket om att stärka den 

psykiska och sociala hälsan som att hålla sig frisk och stark i kroppen (Riksidrottsförbundet, 2013). 

Att man inom idrottsrörelsen arbetar med den psykiska, sociala samt den fysiska hälsan speglar en 

hälsopedagogs kompetensområden, expertisen som en hälsopedagog har är således i högsta grad 

adekvat för att utföra en studie i relation till detta område.  

Ett samarbete mellan en svensk kommun, ett läns idrottsförbund, Sisu Idrottsutbildarna, ett lokalt 

föreningsråd och Arbetsförmedlingen i den berörda kommunen har lett till ett lokalt, pågående 

utbildningsprojekt som syftar till ökad inkludering för dess deltagare. Utbildningsprojektet 

"Introduktion till idrotts- och föreningslivet" vänder sig till personer från 18 år och uppåt som 
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studerar SFI i kommunen och är inskrivna på den lokala Arbetsförmedlingen. De som har hållit i 

utbildningen har konstruerat den framförallt utifrån sina erfarenheter från idrottsverksamheten, som 

i sig kan ses som en gedigen pedagogisk utbildning om hur arbetet i idrottssammanhang bör gå 

tillväga. Hälsopedagogisk kunskap kan bidra till ett bredare och kompletterande perspektiv till den 

redan befintliga pedagogiska kunskapen som projektledarna besitter. Med hjälp av ett 

hälsopedagogiskt synsätt kan tolkningen av deltagarnas upplevelser således ske ur ett större 

perspektiv, vilket ger möjlighet att plocka fram fördjupad kunskap kring hela upplevelsen som de 

nyanlända har av både samhället och utbildningen. Utbildningen ska ge deltagarna en inblick i och 

ökad kunskap om det svenska föreningslivet med möjligheter att själva bli aktiva i en förening. 

Deltagarna har genom utbildningen fått kännedom om hur en svensk förening är uppbyggd, men 

även om ideellt arbete, ledarrollen, demokrati och jämlikhet samt jämställdhet i idrotts och- 

föreningssammanhang. Eftersom föreningar och idrottsklubbar bygger på liknande strukturer 

överallt i Sverige, skapar utbildningen förutsättningar för att bli en del av samhället och 

föreningslivet även om deltagarna framöver skulle flytta till annan ort. Fler ledare med utländsk 

bakgrund är ett steg på vägen för att bryta normer och inkludera fler i det svenska idrotts- och 

föreningslivet, vilket är en del av Riksidrottsförbundets initiativ Strategi 2025 (2018). Det 

pedagogiska upplägget av lärtillfällena i utbildningen är sammanlagt cirka sex till nio timmar långa, 

uppdelat på två till tre gånger per grupp. Utbildningsledarna strävar efter att vara lyhörda och 

flexibla för att ta upp det som deltagarna är nyfikna på vid varje lektion, då de anser sig kunna nå 

deltagarna på ett bättre sätt då. Tillfällena består därför inte bara av traditionell 

förmedlingspedagogik (Lärarförbundets förlag, 1996), utan har ofta innefattat diskussioner mellan 

deltagarna och ledarna för att få en ömsesidigt ökad kunskap. Att lära av varandra, likt Freires och 

Vygotskys idéer (Freire, 2017; Vygotsky, 1987) är ett genomgående koncept. 

Den här studien bygger på utbildningsprojektet "Introduktion till idrotts- och föreningslivet" och 

fokuserar på dess deltagare och deras upplevelser. Responsen från deltagarna har enligt 

utbildningsledarna varit positiv. Det finns dock stora skillnader mellan vad människor från olika 

kulturer är vana vid, exempelvis gällande synen på genus och att arbeta ideellt, vilket kan vara 

relevant att undersöka närmre. Genom att göra en studie kring vad tidigare deltagare i "Introduktion 

till idrotts- och föreningslivet" upplever att de har fått ut av att vara med i projektet är tanken att få 

kunskap om hur ett utbildningsprojekt kan påverka människors tillvaro och förbättra deras 

förutsättningar samt hur konceptet kan utvecklas för att skapa en ännu bättre lärprocess i enlighet 

med ett hälsopedagogiskt perspektiv. Deltagarna i projektet kommer i den här studien att refereras 

till som nyanlända eller SFI-studerande, då de har uppehållstillstånd och de flesta har bott i Sverige 

upp till två år (Migrationsverket, 2016). 

Det finns flera projekt som kretsar kring integration och idrott och många har satt målgrupperna 

barn, ungdomar och/eller skolelever i fokus. Ett exempel på ett sådant projekt är "Skolan mitt i byn" 

som har pågått i Halmstads kommun sedan 2014 och handlar om att ge barn med låg 

socioekonomisk status möjlighet att delta i fritidsaktiviteter genom ekonomiskt bidrag. Syftet med 

det projektet är att skapa förutsättningar till ökad meningsfull fritid för barnen samt att de ska 

integreras mer i samhället och skapa nya kontakter (Halmstads kommun, 2017). Att som i den här 

studien rikta sig till vuxna nyanlända istället för barn och unga är ett mindre vanligt 

forskningsgrepp. Därför är det av relevans inte minst ur ett hälsopedagogiskt perspektiv, att 

undersöka vilka effekter ett sådant tillvägagångssätt kan ha. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur SFI-studerande upplever att ett projekt om idrotts- och 

föreningsliv kan hjälpa dem till inkludering i det svenska samhället, samt bidra till en meningsfull 

fritid. 

2.1 Frågeställningar 

● Hur upplever SFI-studerande att deras deltagande i ett utbildningsprojekt har bidragit till 

inkludering i samhället? 

● Vilka faktorer är viktiga för att en utbildning ska bidra till att dess deltagare upplever 

inkludering? 

● Vilken betydelse har genus för inkludering i ett nytt kulturellt sammanhang? 
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3. Tidigare forskning 

Hur sport och idrott kan påverka människor, skapa relationer och bidra till inkludering och 

gemenskap har stått i fokus i många studier. Idrott och lagsport presenteras ofta i forskning som en 

metod för att låta människor mötas oavsett kön och etnicitet (Spaaija, 2014; Messiou & Azaola, 

2017; Benson & Eys, 2017). Trots detta så saknar elever som har gått i årskurs åtta på högstadiet 

och elever som har gått årskurs två på gymnasiet platser att umgås och vara på, enligt en lokal 

undersökning (LUPP, 2015). Samtidigt finns studier som fokuserar på problematiska fenomen inom 

idrotten, som rasism och exkludering. En studie av Baker-Lewton, Sonn, Nyuol Vincent och 

Curnow (2017) lyfter att separatistiska idrottssammanhang, där enbart personer med utländsk 

bakgrund idrottar tillsammans, kan vara ett sätt att ge människor möjlighet att växa på egna villkor. 

Det kan därmed fungera som ett komplement till andra metoder för att skapa en mer inkluderande i 

idrott, vilket är viktigt då forskning pekar på att gruppen människor med utländsk bakgrund ofta har 

en sämre hälsa i jämförelse med svenskfödda personer (Ranjbar, Fornazar, Ascher, Ekberg‐Jansson 

& Hensing, 2017). 

I Sverige har det satsats stort på att skapa inkludering i idrott och föreningsliv med särskilt fokus på 

de många nyanlända som kommit de senaste åren (Svensk idrott, 2017b). En studie av Kittelmann 

Flensner, Korp och Lindgren (2017) tar fasta på detta med utgångspunkt i Trollhättan och de 

idrottsaktiviteter som där vänder sig till nyanlända barn. Aktiviteterna fyllde flera funktioner för 

barnen, däribland att skapa relationer med ledare, andra deltagare och föräldrar. Ledarna som 

intervjuades i Kittelmann Flensner, Korp och Lindgrens studie (2017) lyfte också mångfalden inom 

grupperna som en styrka och en utmaning. Att arbeta inkluderande är inte alltid enkelt och det 

kräver en öppenhet från båda sidor för att lära av varandra. Flera olika metoder för att skapa 

inkludering kan också existera parallellt, såsom exempelvis ett lag som specifikt riktar sig till 

nyanlända barn och unga och ett lag som har en mer blandad målgrupp (ibid). 

Fundberg (2017) menar i en forskningssammanställning att intresset för integration, etnisk mångfald 

och idrott ökat stort de senaste åren och att det finns höga förhoppningar bland politiker om att lösa 

integrationsproblem med hjälp av insatser inom den svenska idrottsrörelsen. Samtidigt är det svårt 

att dra statistiska slutsatser om idrottsvanor hos människor med olika former av utländsk bakgrund 

då möjligheterna att kategorisera utifrån etnicitet är begränsad i Sverige (ibid). Genuskonstruktionen 

har även viss betydelse, då den bygger på en uppdelning av manligt och kvinnligt. I 

sportsammanhang förstärks dessa könsroller genom att mäns prestationer traditionellt värdesätts 

högre och redan som barn lär sig pojkar och flickor att inte mäta sina resultat mot varandra (Grahn, 

2017). Mycket pekar på att flickor med utländsk bakgrund har ett lägre deltagande i idrott än pojkar 

med samma bakgrund och svenskfödda barn av båda kön. I ledande position är det ovanligt med 

personer som har utländsk bakgrund och även här är kvinnor ännu lägre representerade än män. En 

tänkbar orsak till ett lägre deltagande och engagemang i idrott bland nyanlända är rasism och 

exkludering, men detta är ett område som behöver beforskas mer innan slutsatser kan dras 

(Fundberg, 2017). 

Synen på och erfarenheterna av idrott hos nyanlända personer har studerats av Hertting och 

Karlefors (2013) som undersökte hur nyanlända barn i åldern 10-13 år ser på sport och idrott. En 

sådan syn kan skilja sig mycket åt mellan svenskfödda och utlandsfödda personer, men även inom 

gruppen utlandsfödda då dessa har vitt skilda bakgrunder och kan komma inte bara från olika länder 

utan också olika världsdelar. I studien kunde barnens erfarenheter av sport beskrivas utifrån tre 

kategorier, en som handlade om sport kopplat till spontanitet och lek, en som framställde sport som 

mer formell och regelstyrd och en där barnen var passiva betraktare av sport, vilket framförallt var 

något som lyftes av flickorna i studien. Det visade sig att svensk idrott kan upplevas som mer 
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formell än spontan men också som mer öppen och inkluderande av alla människor oavsett nivå och 

kön än i många andra länder (Hertting & Karlefors, 2013). 

För att förstå hur nyanlända och andra människor med utländsk bakgrund ser på hälsa, gemenskap 

och idrott är kvalitativa metoder som etnografi och fenomenografi vanliga tillvägagångssätt i 

forskningen. Intervjuer, observationer och samtal har ofta använts för att närma sig ämnet 

tillsammans med deltagare i olika projekt och det är också det tillvägagångssätt som används i 

denna studie. Edge, Newbold och McKeary (2014) trycker särskilt på vikten av att låta den berörda 

gruppen själv uttala sig om exempelvis sin syn på och sina tankar kring hälsa, istället för att utgå 

från experters fasta definitioner som fallet ofta blir när enkäter används. Det är välkänt att nyanlända 

har speciella behov i relation till vilken resa de har gått igenom och den kulturella och sociala miljön 

har i sin tur stor betydelse för hur ungdomarna integreras i samhället (Edge, Newbold & McKeary, 

2014). Studien handlade om att förmedla, främja och bibehålla hälsa och empowerment hos 

ungdomar som flytt sitt hemland. Hälsa definierades med deltagarnas egna ord som bland annat att 

kunna känna sig hemma i olika sammanhang, att ha en positiv självbild samt att känna agens i sin 

tillvaro (ibid.). En annan kontext där man arbetar med inkludering är i relation till personer med 

funktionsvariationer. I resultatet av en studie gjord av Wilton, Fudge Schormans & Marquis (2017) 

framkommer det att deltagarna upplever en känsla av tillhörighet i det sociala samhället då man 

arbetar för att de ska känna bekvämlighet i köpcentrum. Studien undersökte hur shopping har en 

möjlighet att bidra till att dessa personer känner självständighet i vardagen. Dessutom skapar det 

möjligheten att kunna socialisera sig med andra samt umgås med familj och vänner i en miljö där 

risken finns att de stöter på olika sociala problem, vilket gör att det normalt kan vara svårt för dem 

att ta del i konsumtionskulturen (ibid). 

Strandbu, Stefansen, Smette och Renslo Sandvik (2017) har forskat på relationer mellan barn och 

föräldrar inom idrott och hur dessa relationer har förändrats genom decennier. Dagens föräldrar, 

menar hon, är mer involverade i sina barns fritidsaktiviteter än tidigare. Hon pratade med barn, 

föräldrar och coacher för att komma fram till sina resultat som visade att idrott och sport kan 

fungera som en mötespunkt för familjemedlemmar men även som ett redskap för barn att bli 

självständiga. Det var i denna konstellation viktigt att barnen fick bestämma villkoren för 

föräldrarnas delaktighet och engagemang och deras idrottsaktiviteter. 

Föräldraengagemang står i fokus även i forskning av Bouakaz (2012) där så kallade komplementära 

skolor i Malmö har studerats. Sådana skolor förekommer i många olika länder och är ett vanligt sätt 

för föräldrar med utländsk bakgrund att hjälpa och uppmuntra sina barn att sträva efter och uppnå 

bättre skolresultat. Skolorna kan liknas vid en folkrörelse, inte helt olik den svenska idrottsrörelsen. 

Skolorna har uppstått ur ett behov av att få engagera sig i barnens undervisning på egna villkor, 

exempelvis genom att använda det egna modersmålet och inte begränsas av den svenska skolans 

språkkrav. Bouakaz (2012) lyfter här möjligheten för barnen att bevara och bejaka sin kultur och 

stärka sin egen identitet parallellt med de kunskaper och den kultur som den svenska skolan lär ut. 

Studien som Bouakaz (2012) genomfört handlar således deltagarnas livshistoria i relation till 

barnens kultur (Billet, 2003). Om vi tittar på den svenska skolan så är det sällsynt att eleverna ses 

som ett redskap i ett ömsesidigt lärande, där läraren har en mer okonventionell roll enligt 

Wennergren & Blossing (2015). De har i ett projekt utgått från Community of practice som 

beskriver att lärande sker i gemenskap och i relationer till andra människor vilket utgör ett 

sammanhang där man lär av varandra. Lärarna försöker således bygga goda relationer till eleverna 

och mellan dem, för att skapa en ömsesidig lärprocess som inkluderar alla, vilket skapar möjligheten 

att ta lärdom av varandra genom praktikbaserad kunskapsutövning (ibid). Detta sätt att utforma en 

utbildning kan liknas vid tillvägagångssättet i projektet "Introduktion till idrotts- och 

föreningslivet". 
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En annan studie som har genomförts i skolmiljö har tittat på hur pojkar och flickor kommunicerar 

och hur kommunikationen skiljer sig åt mellan könen, samt vilken betydelse detta har för arbetet i 

en lärande miljö. Resultatet i studien pekar på att skillnaderna mellan pojkar och flickor inte fanns i 

grundskolan men när de blev runt 13 syntes dessa skillnader och blev sedan ännu tydligare då de 

kom upp i 16-årsåldern. En korrelationsanalys har däremot inte gjorts i studien och därav kan inte 

några slutsatser dras till att de verbala skillnaderna beror på att lärare behandlar flickor och pojkar 

olika utifrån de socialt konstruerade könsnormerna. Tidigare forskning i studien visar däremot på att 

normer skulle kunna bidra till att flickornas gynnas då de oftare uppmuntras genom positiva 

kommentarer av lärarna. Män är i jämnt fördelade grupper vanligen mer verbala till skillnad från 

kvinnor som inte interagerar på samma sätt. Studien pekar även på att tidigare forskning kvarstår 

och att kvinnor till större del erbjuds hjälp och att männen oftare hjälper till (Hunter, Gambell & 

Randhawa, 2005).  

Även om det finns mycket tidigare forskning på områdena idrott och inkludering eller integration så 

har större delen av dem haft andra tillvägagångssätt och målgrupper än de som är i fokus i den här 

studien. Som synes bygger mycket forskning på barn och ungas deltagande i idrott och andra 

aktiviteter och vuxna studeras antingen som föräldrar till aktiva barn eller som ledare, lärare, 

coacher eller liknande (Fundberg, 2017). Även om denna studie inte har något uttalat fokus på 

relationen mellan föräldrar och barn så berörs den ändå som en del i arbetet. Men framförallt kretsar 

den här studien kring vuxna människors relation till och kunskap om det svenska idrotts- och 

föreningslivet. När det kommer till forskning om nyanlända i vuxen ålder och idrott finns en 

kunskapslucka. En studie om integration av vuxna människor genom introduktion till idrott- och 

föreningsliv är med andra ord ganska ensam i sitt slag och därmed välbehövlig inom det 

hälsopedagogiska forskningsfältet.  
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4. Teoretisk referensram 

I den här studien används empowerment, cultural theory of learning samt modellen intercultural 

strategies in ethnocultural groups and larger society för att förstå deltagarnas upplevelser och 

utsagor. Avstampet som görs i den teoretiska referensramen har grundligt utformats efter hand i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Tidigare forskning har även haft en stor betydelse för 

de teoretiska utgångspunkternas lämplighet. Stor hänsyn har även tagits till projektet om idrott och 

föreningsliv, dess deltagare och ledarnas grundsyn på pedagogik. Samtal och möten med 

projektansvariga har färgat vilka teorier och begrepp som ansågs passa studiens syfte, att kartlägga 

hur man kan bidra till inkludering i det svenska samhället. 

4.1 Cultural theory of learning  

I den pedagogiska teorin Cultural theory of learning så beskrivs tre funktioner som är nödvändiga 

för lärande, dessa är kvalificering, socialisering och subjektifiering (Biesta, 2011). Teorin förklarar 

att lärandet sker på nämnda olika plan samtidigt. Kvalificering, som handlar om att få tillgång till 

fakta och utveckla färdigheter, är kanske det mest välbekanta i lärande sammanhang. Även 

socialisering är en del av lärandet, där individen uppfattar och anpassar sig till sociala och kulturella 

normer och värderingar. När individen tar till sig kunskap och gör den till sin egen sker 

subjektifiering, teorin är således mycket lämplig att använda i sammanhang där individer kommer 

till en ny situation som de tidigare inte varit i. Således är teorin väl anknuten till syftet då det bland 

annat går ut på att inkludera SFI-studerande i det svenska samhället, vilket är ett nytt sammanhang 

för dem. Begreppen kvalificering och socialisering skulle kunna stå på egen hand då utbildningen 

inte nödvändigtvis påverkar individen i sig, men då ny kunskap bidrar till utveckling påverkas också 

individen av den och på så vis utgörs subjektifiering. Ingen människa är den andra lik. Faktorer som 

kön, ålder och etnicitet skapar olika förutsättningar för att inkluderas i ett nytt sammanhang och dess 

specifika miljö (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tidigare nämnda begreppen står i en beroenderelation till varandra (fig. 1) då kvalificering alltid 

sker i någon form av kontext. Detta har betydelse för individen och således sker en subjektifiering. 

När socialiseringen är i fokus sker det också i kontext och det ger möjlighet att ta lärdom av det 

sammanhanget och det påverkar subjektifieringen på samma sätt. I en kontext där subjektifiering är i 

fokus tillåter det både kvalificering och socialisering (Biesta, 2011). Teorin har ett fokus på 

Figur 1 Cultural theory of learning. Modellen bygger på samspelet mellan begreppen och har framtagits genom studien av 
forskarna 
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undervisning och att läraren ska möjliggöra för en lärande miljö istället för att ha fokus på att lära ut. 

En annan teori som är anpassad för lärande miljöer är Community of practice som nämns i tidigare 

forskning (Cairns, 2013), men till skillnad från Cultural theory of learning är den inte anpassad för 

att integrera människor i nya samanhang vilket inkluderingskontexten ämnar (Biesta, 2011). 

Community of practice är därför mer lämpad i exempelvis kontexten av en etablerad verksamhet 

(Cairns, 2013). Cultural theory of learning bygger på att individerna har en vilja att lära sig mer och 

är självständiga samt aktiva under hela processen och har en förmåga att tänka konstruktivt (Biesta, 

2011).  

 

I skolmiljön går det att se hur pojkar och flickor kommunicerar på olika sätt samt att 

kommunikation kan ha en betydelse för hur de inkluderas i ett nytt sammanhang (Hunter, Gambell 

& Randhawas, 2005). Språkkulturen är således betydande för hur individer lär sig på olika sätt. 

Dialogkompetens är i sammanhanget av vikt för att man ska kunna arbeta på bästa sätt med den 

information man har och med hjälp av den kunna bidra till en lärande miljö (Wilhelmson & Döös, 

2012). Grupper som samlas kräver att individerna är mottagliga för att ingå i en gemenskap, teorin 

arbetar för att miljön ska bidra till ett klimat som främjar lärande (Biesta, 2011). Betydelsen av 

bland annat individens könsidentitet och ursprung har betydelse för dialogen som förs i ett lärande 

klimat. Fenomenet att kvinnor oftare erbjuds hjälp och att det generellt är mannen som hjälper enligt 

Hunter, Gambell och Randhawa (2005), pekar på att det här skulle kunna bidra till att kvinnor 

utvecklar en inlärd hjälplöshet i vuxenlivet och inte är lika självständiga (Askheim, 2007). Det här 

kan i sin tur hämma inkluderings- och lärprocessen (Biesta, 2011). Hur man använder sig av 

dialogkompetens för att skapa en lärande miljö är därmed grundläggande i cultural theory of 

learning. Cultural theory of learning bygger också på idén att lärandet är en ömsesidig process där 

de inblandade både påverkar och påverkas av varandra åt båda hållen med tanke på att det är en 

lärande miljö som de vistas i. I utbildningen av idrotts- och föreningsliv blir det relevant då ledarna 

för projektet lär av de SFI-studerande då de tillämpat teorins metodologi och får kunskap om dem 

som är med i projektet. Genom att se situationen som ett ömsesidigt och inkluderande lärande har 

ledarna också kunnat utveckla själva utbildningen utifrån de kunskaper de fått (Biesta, 2011). 

4.2 Empowerment 

Begreppet empowerment betecknar en känsla av makt över sin situation som kan skapas i olika 

sammanhang och bland annat leda till att individer tar ansvar för sin egen hälsa såväl som sitt 

lärande (Askheim, 2007). I relation till projektet som har kartlagts i studien är begreppet av vikt för 

att besvara dess syfte och forskningsfrågor. Det går även att knyta an begreppet empowerment till 

subjektifieringen i cultural theory of learning då subjektifieringen handlar om att skapa sig en egen 

uppfattning och kunskap om situationen (Biesta, 2011). Empowerment tillför ytterligare en 

dimension till begreppet då det syftar till att individen upplever en trygghet och säkerhet i den 

kunskap som denne tillskansat sig. I ett nytt sammanhang är det relevant, vilket även stämmer 

överens med det studerade forskningsområdet. 

Empowerment kan även beskrivas genom hur individen upplever att den har möjlighet och förmåga 

att påverka sin egen situation. Ett begränsat utrymme att skapa sig en egen uppfattning och kunskap 

hämmar känslan av empowerment (Askheim, 2007). Kopplat till tidigare forskning om genus så 

visar den på att kvinnor ute i samhället har en just sådan begränsning vilket inte minst syns i 

idrottssammanhang, då pojkars prestationer värdesätts högre redan i unga år (Grahn, 2017). 

Skillnaden mellan pojkar och flickor är minst lika tydligt då de kommer upp i åldern. Forskningen 

visar på att det är fler män som sitter på ledande positioner än kvinnor och denna klyfta är ännu 

större bland personer med utländsk bakgrund (Fundberg, 2017). Ingen kan ge en annan människa 

empowerment, däremot är det möjligt att skapa förutsättningar för att individen själv ska kunna 
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utveckla empowerment, bland annat genom att uppmuntra till delaktighet och aktiva samtal där alla 

kommer till tals genom dialogkompetens (Askheim, 2007; Wilhelmson & Döös, 2012). Just detta är 

en viktig del av undervisningsmomenten i projektet för att deltagarna ska kunna tillskansa sig och 

tillämpa sin kunskap på bästa sätt. För att deltagarna ska kunna ta till sig all ny kunskap krävs det att 

de upplever inlärningen som meningsfull och att de gör det av egen vilja, för att de ska uppleva 

empowerment i sammanhanget. Om man inte känner meningsfullhet i det man gör kan man heller 

inte känna empowerment. Därför är det viktigt att man får en möjlighet att känna meningsfullhet i 

vardagen för att man även ska kunna uppleva meningsfullhet och empowerment i andra delar av 

samhället (Askheim, 2007). Fritiden är en miljö där meningsfullhet ibland kan skapas på ett lättare 

sätt, då inte alla har ett arbete. Således är fritiden en naturlig miljö att verka för individers trygghet 

och känsla av empowerment. Fritiden är även den plats där man har en möjlighet att bevara sin egen 

kultur, till skillnad från exempelvis skolan då det är den rådande skolmiljön som är avgörande vilket 

bland annat studien av Bouakaz (2012) visar, då skolan istället anpassar sig till individerna. Skolans 

anpassning till elevernas behov skapar i sin tur meningsfullhet som ger uttryck i ett starkt 

föräldraengagemang.  

Empowerment utgår ifrån individen och för att möjliggöra en ökad empowerment krävs det att 

individen är villig att ta sig ut i samhället och framförallt vågar ta det steget. Således är 

empowermentbegreppet starkt förknippat med självkänsla. Den som kommer som ny in i ett 

samhälle står inför många nya prövningar och kan uppleva en viss osäkerhet, vilket inte minst blir 

tydligt i den här studien genom att höra deltagarnas egna tankar och erfarenheter (Askheim, 2007). 

Empowerment används således för att skapa trygghet i vardagen vilket även vår tidigare forskning 

visar på, bland annat i Edge, Newbold och McKearys (2014) studie om ungdomar som flytt från sitt 

hemland. I projektet är det en fördel om deltagarna känner att de har förmågan att öka sin egen 

empowerment, både under projektet och efteråt på en sådant sätt att de känner att de vågar ta del i 

samhället trots att det är en minoritetsgrupp. Därför är den här studiens strävan att etablera 

empowerment och frångå inlärd hjälplöshet hos deltagarna (Askheim, 2007). 

4.3 Problematisering av inkludering och integration 

Modellen “Intercultural strategies in ethnocultural groups and larger society” (fig. 2) framhäver 

begreppen integration och multikulturalism i relation till varandra. Begreppet integration som 

beskrivs i artikeln förklaras på ett sådant sätt att det påminner mer om den svenska definitionen av 

inkludering (Berry, 2008). 

“Finally, Integration, when diversity is a widely-accepted feature of the society as a whole, 

including by all the various ethnocultural groups, it is called Multiculturalism.”      

(Berry, 2008) 
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Integration betecknar en process där "skilda enheter förenas" (Nationalencyklopedin, 2018) och 

syftar oftast till hur exempelvis nyanlända personer i olika utsträckning kan anpassas till ett 

samhälle. Inkludering har en bredare betydelse och ett tydligare fokus på samverkan och demokrati 

där det snarare är samhället som anpassar sig och ger individen möjlighet att vara delaktig. På ett 

liknande sätt skulle ett multikulturellt samhälle beskrivas, då det expanderar genom att skapa 

utrymme för alla som vill vara en del av gemenskapen. Som nämnt är det precis vad inkludering 

handlar om. Människors olikheter och mångfald värdesätts således i ett mångkulturellt samhälle där 

fokus ligger på inkludering (Berry, 2008). 

Inkludering är även ett populärt begrepp inom skolvärlden som också förekommer i andra 

sammanhang, där samverkan för utveckling sker. Skolverket bygger sin kunskap på Claes Nilholms 

forskning som rör sig inom specialpedagogiken och är inriktad på att undersöka elever med 

funktionsvariationer (Skolverket, 2018). Därav har integrationsfrågan hamnat ur fokus och inte setts 

som en del av inkuderingen i samhället, som integration egentligen avser vilket Berry (2008) istället 

visar på i modellen “Intercultural strategies in ethnocultural groups and larger society”då begreppet 

beskrivs som i ovan nämnt citat.  

Berry (2008) förklarar även att när en grupp är separerad utgör det segregation och då en grupp är 

assimilerad leder det till att gruppen i det stora samhället upphör och slutar att existera. Då en grupp 

istället är marginaliserad ger de ett uttryck av att gruppen är exkluderad i samhället. Normkreativt 

arbete är utformat för att motverka assimilation, separation samt marginalisering, där genus och 

könsidentitet ofta är något som utforskas (Vinthagen & Zavalia, 2014). Med Cultural theory of 

learning och empowerment i bakgrunden skapas ytterligare förutsättningar för att arbeta med 

genusfrågor vid sidan av inkluderingsprocessen i projektet (Biesta, 2011)(Askheim, 2007). 

Människors delaktighet kan ökas genom samtal i dialogkompetens (Wilhelmson & Döös, 2012). 

Med vetskap om dessa förhållanden ger det förståelse kring vad man bör arbeta med och vilka 

svårigheter som nyanlända i Sverige möter, vilket även gäller deltagarna i projektet (Berry, 2008). 

  

Figur 2. Intercultural strategies in ethnocultural groups and larger society. Modellen är framtagen av Berry (2008). 
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5. Metod 
Den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie är som nämnt framförallt fokuserad på 

barn och ungdomar. Trots denna skillnad finns det möjlighet att använda liknande mätinstrument 

här. Arbetet med barn och ungdomar som har deltagit i idrottssammanhang har visat sig vara 

gynnande för deras inkludering i samhället och utifrån den vetskapen tillämpades en liknande metod 

för vuxna (Baker-Lewton et al., 2017). Utifrån den kunskap som den teoretiska referensramen gav, 

möjliggjordes en teoriutveckling. De teorier som den här studien baserades på är väl anknutna till 

både tidigare forskning och metod då forskningen som finns på området bland annat nämner 

empowerment som ett viktigt begrepp (Edge, Newbold & McKeary, 2014). Cultural theory of 

learning är en relativt okänd teorimodell och av den anledningen är det svårt att finna tidigare 

forskning kring den. Däremot tar den tidigare forskningen upp problematiska fenomen som rasism 

och exkludering, vilket är väl anknutet till teorin och motiverar metodvalet i relation till studien av 

de SFI-studerande (Baker-Lewton et al., 2017). Begreppet exkludering som nämns i den tidigare 

forskningen tas även upp i Berrys (2008) modell (fig.2). 

Studien byggde på fokusgruppsintervjuer som metod, vilket gav en kvalitativ forskningsansats. 

Målet med att göra fokusgruppsintervjuer med personer som tidigare har deltagit i 

utbildningsprojektet var att få kunskap om hur deltagarna själva har upplevt den utbildning de fått, 

både under tiden och efteråt. Avsikten med det här tillvägagångssättet var att deltagarna skulle få 

möjlighet att dela med sig av erfarenheter från deras introduktion i det svenska samhället och deras 

upplevelser, såsom att delta i utbildningsprojektet, men även saker som att söka jobb, lära sig ett 

nytt språk och en ny kultur. Att deltagarna diskuterar dessa erfarenheter tillsammans bidrar till att 

studien kan förmedla en verklighetsförankrad bild av deras tankar (Wibeck, 2010). Metoden innebär 

att ett flertal personer deltar samtidigt i en intervju, vars utformning snarare bygger på diskussion 

och dialog mellan intervjuare och deltagare samt deltagare emellan, än raka svar på riktade frågor. I 

en fokusgruppsintervju tar deltagarna del av varandras erfarenheter vilket innebär att de påverkar 

varandra och vad som sägs är under inflytande av de andras utsagor. Därmed behöver forskare ha ett 

objektivt förhållningssätt till de erfarenheter som gjorts inom fokusgruppsintervjuerna, vilket 

underlättades av att intervjuerna spelades in och därmed kunde lyssnas igenom flera gånger. Det 

följande steget i analysprocessen var att datan transkriberades och tolkades genom kvalitativ analys. 

En fördel med fokusgruppsintervjuer framför enskilda intervjuer är att det kan kännas stärkande för 

deltagarna att vara fler till antalet än intervjuledarna, vilket blev fallet vid två av de tre 

fokusgruppstillfällena. En annan fördel är att intervjuledarna kan få fördjupad kunskap om 

människors syn på ett ämne genom att observera den sociala interaktionen och de konsensus eller 

åsiktskonflikter mellan deltagarna som kan uppstå när de befinner sig i en grupp (ibid). Valet av 

intervjuer gjordes i enlighet med den tidigare forskningen och studiens syfte i ett metodologiskt 

övervägande för att få fram vilka resultat som utbildningen har givit, likt Edge, Newbold och 

McKeary (2014) då de använt sig av en liknande metod. En kvalitativ utgångspunkt ansågs även 

lämplig då det är de SFI-studerandes upplevelser som har studerats i relation till syftet och de 

frågeställningar som studien ämnar uppnå och besvara. Då deltagarna hade sin SFI-undervisning 

som plattform skapades en gemensam nämnare, vilket gjorde det möjligt att deltagarna kunde växa 

in i samhället på sina egna villkor (Baker-Lewton et al., 2017). Projektet “Introduktions till idrotts- 

och föreningslivet” som de SFI-studerande deltog i motiverades ytterligare då forskning pekar på att 

utlandsfödda generellt har en sämre hälsa än de som är födda i Sverige (Ranjbar et al, 2017). Av 

vikt är att deltagarna, men även ledarna, i projektet är öppensinnade vilket Kittelmann Flensner, 

Korp och Lindgren (2017) framhåller i sin studie där de intervjuat ledare som bland annat berättar 

om mångfaldens utmaningar och styrkor. Således är det även i egenskap av forskare viktigt att hålla 

intervjuer empirinära för att på så vis vara mottaglig för ny kunskap. 
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Studien har pågått i åtta veckor och det första steget i utformandet och utförandet av studien var att 

ta kontakt med projektledare för att planera praktiska detaljer som deltagande, datum och tillgång 

till lokaler. Projektledarna delade också med sig av kunskap om projektets upplägg och utformning 

samt de resultat som framkommit hittills. Under en träff mellan utbildare och SFI-studerande gavs 

också möjlighet att iaktta hur ett utbildningstillfälle kan se ut, både gällande pedagogiskt upplägg 

och deltagarnas spontana reaktioner och beteenden. Vid det aktuella tillfället deltog tolv SFI-

studerande, varav sju kvinnor och fem män i olika åldrar, samt två utbildare och en tolk. 

Utbildningsträffen varade i tre timmar och innefattade undervisning med powerpoint, filmvisning, 

viss diskussion och möjlighet att ställa frågor. Valet att delta vid detta tillfälle grundades i en 

förhoppning om att få en fördjupad förståelse för de studerandes upplevelse av projektet och dess 

förutsättningar och begränsningar, vilket skulle kunna vara till nytta inför de påföljande 

intervjuerna. I de tre fokusgruppsintervjuer som hölls ett par dagar senare medverkade dock andra 

deltagare, som redan genomgått hela utbildningen och därmed kunde ge en större helhetsbild än de 

deltagare som precis börjat i projektet. 

5.1 Design 

Studien som genomfördes byggde på tre intervjuer med tre fokusgrupper vilka genomgick en 

kvalitativ innehållsanalys för att slutsatser skulle kunna dras utifrån deltagarnas egna upplevelser. 

Majoriteten av den tidigare forskning som undersökts inför denna studie har använt olika kvalitativa 

metoder, vilket är det mest lämpade då syftet är att utröna människors upplevelser och uppfattningar 

av olika sociala fenomen som idrott, hälsa och gemenskap. Fokusgruppsintervjuerna innebar att 

studien är explorativ (Dahlin-Ivanoff, 2015) och eftersom intervjuerna handlade om en utbildning 

som respondenterna deltagit i för en tid sedan är undersökningen också retrospektiv. Studien utgick 

från ett deduktivt synsätt (Thurén, 2007) då vi till en början använde oss av teori för att skapa en 

förståelse kring ämnet samt plockade fram relevanta teorier för det valda forskningsområdet. I ett 

andra steg genomfördes en semistrukturerad intervjumall som delvis baserades på den framtagna 

teoribasen. I det tredje steget användes ovan nämnda teorier och tidigare forskning för att tolka 

datan som framkom genom en kvalitativ analys som utgjorde vårt resultat (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

5. 2 Urval 

Arbetsförmedlingen i kommunen skapade möjligheter till de önskade intervjuträffarna med ett antal 

tidigare SFI-studerande som hade deltagit i projektet "Introduktion till idrotts- och föreningslivet". 

Deltagarna var mellan 20 och 60 år gamla, kom från bland annat Syrien och Afghanistan och hade 

olika kunskap inom det svenska språket. Istället för att låta alla delta vid samma fokusgruppstillfälle 

delades grupperna upp till tre olika tillfällen med tre till fem deltagare varje gång. En fokusgrupp 

bör inte vara för stor då uppmärksamhet, engagemang och fördelning av talutrymme riskerar att 

påverkas negativt om deltagarna blir för många. Ett rekommenderat antal brukar vara någonstans 

mellan tre och sju deltagare i en fokusgrupp. Hur gruppen är sammansatt har också betydelse för hur 

väl diskussioner och samtal flyter på, vilket i sin tur påverkar resultatet (Wibeck, 2010). Ett 

önskemål var att få en proportionell fördelning av kvinnor och män till grupperna för att kunna få 

kunskap om huruvida genus påverkar deltagarnas erfarenheter, kunskaper och syn på idrotts- och 

föreningsliv. Sammanlagt deltog sex kvinnor och sex män i olika åldrar i de tre grupperna. 

Könsfördelningen var slumpmässig, vilket ledde till att en grupp bestod av tre män och en kvinna, 

en bestod av två män och tre kvinnor och en av en man och två kvinnor. Utöver önskemålet om en 

jämn könsfördelning ställdes inga övriga specifika krav på urvalet i grupperna. 

Wibeck (2010) lyfter homogenitet inom gruppen som en fördel, då det ökar känslan av samhörighet 

och möjligheten till god interaktion. Hon nämner bland annat ålder, socioekonomisk bakgrund och 
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utbildning som faktorer som med fördel får vara liknande för deltagarna i gruppen. Dock fanns 

ingen sådan möjlighet att detaljstyra gruppernas fördelning då urvalet i grupperna anpassades efter 

hur och när det fanns möjlighet att möta deltagare genom Arbetsförmedlingen. Däremot delade alla i 

gruppen en erfarenhet av att ha kommit till Sverige från ett annat land och de hade alla genomgått 

samma utbildning, vilket till viss del gjorde gruppen homogen och öppnade upp för samtal kring 

dessa delade erfarenheter. Wibeck (2010) belyser också vikten av att motverka en alltför hög grad 

av samhörighet och konsensus inom gruppen, vilket är förknippat med groupthink, det vill säga att 

avvikande åsikter inte får komma fram. En sådan situation riskerar att ge ett sämre och mindre 

representativt resultat i studien.  

5. 3 Datainsamling 

De intervjufrågor som användes i fokusgruppsintervjuerna utformades med utgångspunkt i studiens 

teorier och forskningsfrågor och den färdiga intervjuguiden bestod av 16 stycken frågor (se bilaga 

1). Förutsättningen för att forskarna ska få ut så mycket som möjligt av metoden är att miljön är 

avslappnad och inte har en dömande karaktär (Dahlin-Ivanoff, 2015). Då människan rör sig i olika 

typer av miljöer stället detta varierande krav på individen. Dessa krav kommer ofta av att skilda 

uppfattningar finns och är i behov av att komma överens. Eftersom individerna som deltog i 

intervjuerna inte hade mött oss i egenskap av forskare tidigare påverkade detta deras 

orienteringsförmåga i intervjusammanhanget. För att skapa en god atmosfär välkomnades alla 

deltagare genom att vi skakade i hand och återigen påminde dem om deras anonymitet i relation till 

missivbrevet som vi tidigare skickat ut. Som en inledning på intervjuerna fördes därefter en dialog 

kring vad vi skulle göra och vi presenterade oss själva så att deltagarna skulle känna sig bekväma i 

sammanhanget (Wilhelmson & Döös, 2012). Att arbeta för att skapa en avslappnad miljö är i 

synnerhet en fördel för grupper som annars är missgynnade i samhället. Rummet som intervjun 

genomfördes tilldelades i samband med besöket på Arbetsförmedlingen. 

De tre fokusgruppsintervjuerna var planerade att pågå i ungefär 45 minuter, men varade i mellan 30 

och 50 minuter och antalet deltagare var fyra, fem respektive tre. Till varje tillfälle var fem personer 

inbjudna men alla dök inte upp, vilket utgjorde ett internt bortfall (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Fokusgruppsintervjuerna utgick ifrån en semistrukturerad intervjumall där 

frågorna var indelade i fyra kategorier: bakgrundsfrågor, frågor med fokus på kvalificering, frågor 

med fokus på socialisering och frågor kring subjektifiering (se bilaga 1). Intervjuguiden baserades 

även på empowerment, som speglades i alla frågor. För att få en djupare förståelse av området 

ansågs semistrukturerade intervjuer vara den mest användbara metoden för forskningsprojektet. 

Metoden är lämplig då respondenterna har en större möjlighet att uttrycka egna tankar och åsikter än 

i en strukturerad intervju. Om intervjuerna varit helt ostrukturerade hade det varit svårt att knyta an 

till studiens syfte och frågeställningar, därav var valet av semistrukturerade intervjuer givet 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Under fokusgruppsintervjuerna fanns varken tolk eller 

språkstöd på plats, däremot innebar den varierande förmågan att tala svenska i gruppen att den 

person i varje grupp som behärskade språket bäst automatiskt tog på sig att hjälpa till med 

översättning från svenska till arabiska och vice versa. Intervjufrågorna ställdes uteslutande på 

svenska och de flesta deltagarna försökte vid åtminstone något tillfälle att också svara på svenska, 

men en stor del av samtalen fördes på arabiska. Att deltagarna delade med sig av sina upplevelser 

till varandra kan ha bidragit till att de även blev färgade av varandras uttalanden under intervjun. 

Det kan ha gjort att viss information inte togs upp, framförallt på grund av att den språkliga 

problematiken kan ha påverkat vad som sas. Även att det var en del dialog mellan 

intervjupersonerna på arabiska innan de formulerade sig kan ha begränsat vad som framkom i 

fokusgruppsintervjuerna. Denna dialog där de ofta kom fram till gemensamma svar kan ha haft 

betydelse för hur vi tolkade de resultat som framkom av intervjuerna, fokus var inte att plocka fram 
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gemensamma enhetliga svar. För att visa på en variation av upplevelser omfattar resultatet i sig flera 

kategorier som således inte bara tar upp olika ämnen utan också olika åsikter kring upplevelser och 

vad som var viktigt för olika individer i det sample som gjordes tillgängligt att få ta del av från 

projektet i idrotts och föreningslivet.  

Eftersom tre intervjugruppstillfällen genomfördes och forskargruppen består av tre personer så fanns 

det möjlighet att turas om att leda grupperna för att fördela arbetet jämnt. Det innebar att vid ett 

tillfälle var det en ur forskargruppen som ställde frågorna till gruppen medan de andra satt tysta och 

antecknade och vid behov tillade eller utvecklade någon formulering. Nästa tillfälle byttes rollerna 

så att en av de andra forskarna intog ledarrollen och vid det tredje tillfället var det den som inte 

tidigare hade fått leda som gjorde det medan de andra antecknade. Utöver antecknandet av 

gruppdeltagarnas svar så gjordes också en ljudinspelning av hela grupptillfällena som efteråt 

genomlyssnades noga och transkriberades. Datan från intervjuerna bearbetades sedan utifrån syftet 

genom att föras in i tabeller som meningsbärande enheter, vilka även kondenserades och 

kategoriserades. Genom detta var förhoppningen att kunna se mönster och återkommande tankar 

och problem som kunde användas för att dra slutsatser om projektets resultat (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). 

5. 4 Databearbetning och analys 

Wibeck (2010) nämner fyra olika bearbetningsmetoder för att analysera kvalitativ data; 

inspelningsbaserad, anteckningsbaserad, minnesbaserad och transkriptionsbaserad. Den sistnämnda 

är den mest ansträngande och tidsödande, men även det tillvägagångssätt som akademisk forskning 

kräver. För att att öka studiens reliabilitet (Thurén, 2007) valdes följaktligen en 

transkriptionsbaserad metod. De inspelade fokusgruppsintervjuerna transkriberades ordagrant och 

datan är därmed inte modifierad, vilket gör det möjligt för andra forskare att komma fram till samma 

resultat (Wibeck, 2010). Transkriberingen genomfördes för att göra det möjligt att plocka ut den 

väsentliga datan i relation till studiens syfte (Eriksson- Zetterquist och Ahrne, 2015). 

Transkriberingen underlättar även förståelsen av materialets innehåll i relation till att 

transkriberingen lästes igenom flertalet gånger (Thorén-Jönsson, 2017). 

För att kunna analysera datan grundligt från fokusgruppsintervjuerna påbörjades därefter en 

kvalitativ innehållsanalys, som baserades på meningsbärande enheter utplockade från det insamlade 

materialet (Wibeck, 2010). De meningsbärande enheter som plockades fram kondenserades därefter 

för att korta ner och förenkla dess innehåll vilket underlättade i kodningen av materialet. Kodningen 

är en så kallad abstraktion av innehållet, således är det i denna del som forskare har störst påverkan 

på materialet då forskaren gör en egen tolkning av innehållet för att kunna ta fram datans essens 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Som ett sista steg i den kvalitativa innehållsanalysen 

genomfördes en kategorisering av de olika koderna. För att kunna utforma kategorier gicks de olika 

koderna systematiskt igenom för att skapa grupper med ett liknande innehåll. Kategoriseringen i sig 

gör det även lättare att upptäcka skillnader i gruppen (Lundman & Hellgren Graneheim, 2017). 

Intervjuerna som genomfördes var baserade på de SFI-studerandes upplevelser av projektet om 

idrotts- och föreningslivet och hur de ansåg att utbildningen hade hjälpt dem till integrering i 

samhället. Kategorierna var således anknutna till syftet på detta sätt och även väl anknutna till 

teorierna då intervjuguiden var indelad i socialisering, kvalificering och subjektifiering (Biesta, 

2011). Under transkriberingen analyserades varje intervju för sig fram till själva kategoriseringen 

och därefter gemensamt. De huvudkategorier som framkom i analysprocessen var "Konkret 

samhällsinkludering" och "Inkluderingsprocessens komplexitet" vilka i sin tur delades in i fyra 

subkategorier. "Konkret samhällsinkludering" utmynnade i "Lärdomar som ger trygghet och 

respekt" och "Betydelsen av en meningsfull fritid" medan "Inkluderingsprocessens komplexitet" 
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fick subkategorierna "Verbalt och kulturellt möte" och "Jämställdhet mellan män och kvinnor i ett 

nytt sammanhang". För att göra citaten som presenteras i resultatet lättare för läsaren att förstå har 

de i viss mån "tvättats" genom att ord har bytts ut eller korrigerats språkligt för att förtydliga vad 

deltagarna velat säga. Detta då deltagarnas svenska inte är felfri men det ändå varit tydligt i själva 

intervjusammanhanget vad de menat med sina uttalandet. De meningsbärande enheterna 

transkriberades dock ordagrant under själva analysprocessen och har först efteråt förändrats i de fall 

de använts som exempel i resultatet. 

 

Tabell 1. Kvalitativ analys. Tabellen bygger på meningsbärande enheter från resultatet. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 

Han sa att det fanns nya 

saker som han lärde sig men 

samhällskurserna var också 

viktiga 

Många nya saker som 

man lärde sig men 

samhällskurserna  

 var viktigast 

Av allt nytt var         

samhällskurserna 

viktigast 

Lärdomar 

som ger 

trygghet och 

respekt 

Konkret 

samhälls-          

inkludering 

Vi anmälde sen våra barn 

på kulturskolan, också 

//…// och fotboll //…// Ja, 

börja till hösten. 

Anmält barnen till 

kulturskolan och 

fotboll ska börja till 

hösten. 

Barnen inkluderas i 

samhället 

Meningsfull- 

fritid 

Konkret 

samhälls- 

inkludering 

På våra släktingar, de 

fokuserar väldigt mycket på 

att hälsa på varandra //…// 

inte så mycket på sig själva 

inte så mycket sport och 

inte så mycket self centered 

Släktingarna fokuserar 

mycket på att hälsa på 

varandra och inte 

speciellt mycket på sig 

själva 

I Syrien är familjen 

viktigast, individen 

kommer i andra 

hand. 

Verbalt och 

kulturellt 

möte 

Inkluderings- 

processens 

komplexitet 

Innan var det lättare 

eftersom vi har speciella 

platser för kvinnor eftersom 

vi har slöja //…// men här 

man måste klä på sig 

mycket och försöka så 

mycket som möjligt. 

Det var lättare innan då 

det fanns speciella 

platser för kvinnor, här 

måste man klä på sig 

ordentligt 

Ordentlig klädsel 

är viktigt för 

kvinnan 

Jämställdhet 

mellan män 

och kvinnor i 

ett nytt 

sammanhang 

Inkluderings- 

processens 

komplexitet 

5.5 Etiska överväganden 

All forskning kring människor måste utgå ifrån de forskningsetiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet (2017) och innebär att deltagare i forskningsprojekt ska vara väl informerade och 

ha samtyckt till deltagande, för att uppnå informationskravet och samtyckeskravet. För att uppnå 

dessa principer gavs deltagarna i studien information om projektets syfte och metoder. 

Fokusgruppsdeltagarna fick några veckor i förväg brev (se bilaga 2) i vilka de underrättades om 

studien och försäkrades om att de hålls anonyma och att känsliga uppgifter inte lämnas ut till tredje 

part enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Uppgifterna som framkom kring intervjuerna 

anonymiserades inom forskningsprojektets gränser och har inte nyttjas i andra sammanhang än de 



 
Linnea Axelsson, Emilia Engström, Hilda Göransson Blomberg, HPP15 

19 
 

överenskomna, i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Syftet med personuppgiftslagen är att 

skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks, personuppgifter får enbart lagras om 

de uppgifterna gäller har givit samtycke eller om lagringen av dessa är nödvändig i enlighet med 

10§ Personuppgiftslagen (1998:204). Känsliga personuppgifter regleras på samma sätt då bland 

annat ursprung, politiska åsikter och religiös övertygelse heller ej får lagras med vissa undantag. 

Forskning är ett sådant undantag som nämns i 19§ personuppgiftslagen (1998:204) där ytterligare 

regleringar gällande de känsliga personuppgifterna redogörs (Munck, 2017). Personuppgifter och 

liknande information registrerades dock inte i studien, då fokus låg på deltagarnas upplevelser och 

tankar. 

 

Faktorer som ålder, civilstånd och boende kan ha en betydelse för hur människor har upplevt 

utbildningen i idrotts- och föreningslivet olika, men ingen statistik fördes över dessa uppgifter då 

åtagandet att forma en representativ fokusgrupp lämnats över till Arbetsförmedlingen. Genus var en 

faktor som beaktades i relation till studiens syfte och de uttalanden som gjordes under intervjuerna 

härleds ibland till kön. Dock går detta inte att spåra till en specifik person, då deltagarnas 

anonymitet varit väsentlig i studien för att uppfylla samtyckeskravet. Eftersom SFI-undervisning 

hålls för personer från 16 år räckte det med deltagarnas eget samtycke till deltagande i studien och 

ingen vårdnadshavare behövde kontaktas för någon av deltagarna, då alla var över 15 år 

(Vetenskapsrådet, 2017). De SFI-studerande var förbundna att delta i vad Arbetsförmedlingen 

kräver för att få fortsätta få ta del av deras förmåner i enlighet med 4 kap. 4§ Socialtjänstlagen 

(2001:453) (Munck, 2017). Samtycket till att delta i denna studie skedde således genom 

Arbetsförmedlingens regleringar. 
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6. Resultat 
Studien bygger på utbildningsprojektet "Introduktion till idrotts- och föreningslivet" men då deltagarna 

genomgått flera olika utbildningar och hade svårt att skilja mellan dessa omfattar datan och resultatet alla de 

utbildningsrelaterade lärdomar och även övriga erfarenheter av samhällsliv och integration som deltagarna i 

studien gjort. Resultaten som framkommit har kategoriserats in i två huvudkategorier som utgörs av 

“Inkluderingsprocessens komplexitet” och “Konkret samhällsinkludering”. Dessa två huvudkategorier har i 

sin tur några subkategorier var. Till huvudkategorin “Konkret samhällsinkludering” hör de två 

subkategorierna “Lärdomar som ger trygghet och respekt” och “Betydelsen av en meningsfull fritid” och 

tillhörande huvudkategorin “Inkluderingsprocessens komplexitet” är subkategorierna “Jämställdhetens 

betydelse i ett nytt sammanhang” och “Verbalt och kulturellt möte”. Intervjuerna som genomfördes tog upp 

flera viktiga ämnen i relation till de olika kategorierna som skapats. Bakgrundsfrågorna som ställdes i 

intervjuerna fokuserade på deltagarnas förväntningar, som i förväg hade varit låga med en uppfattning om att 

utbildningen skulle bli tråkig och att den inte skulle ge någon ny, viktig kunskap. Dock var deltagarna efteråt 

nöjda och upplevde att de hade fått ut mycket av att vara med i utbildningen. De tryckte på all information de 

fått inom olika områden och att denna information hjälpt dem att ta sig ett steg närmare inkludering i 

samhället. Citaten som tas upp i resultatredovisningen nedan kommer från enskilda personers upplevelser 

men är utvalda för att de sätter ord på vad flera av deltagarna har upplevt och kan känna igen vilket gör dem 

representativa för resultatet i stort. 

6.1 Konkret samhällsinkludering 

Kategorin “Konkret samhällsinkludering” svarar på hur de SFI-studerande har upplevt 

inkluderingsprocessen i samhället och hur utbildningen konkret har bidragit med ny kunskap och 

meningsfullhet. Här beskrivs hur utbildningen har hjälpt deltagarna att öka sin trygghet i tillvaron, 

vilka lärdomar de har kunnat göra om både det sociala och strukturella samhället samt hur projektet 

om idrotts- och föreningslivet bidragit till en meningsfull fritid. 

6.1.1 Lärdomar som ger trygghet och respekt  

De SFI-studerande som deltog i studien som genomfördes upplevde att projektet om idrotts- och 

föreningslivet gav dem ny kunskap genom att ta upp flera olika ämnen. Av intervjuerna framkom 

det att utbildningens breda omfång var mycket uppskattat, eftersom deltagarna fick träffa många 

olika lärare som också undervisade på olika sätt. Föreningslivet nämndes ett antal gånger i 

intervjuerna, bland annat ur bemärkelsen att deltagarna inte tidigare var medvetna om det svenska 

föreningslivets omfång. De SFI-studerande beskrev sin ökade kunskap om föreningslivet som en 

trygghet, eftersom deltagarna har möjlighet att vända sig till de olika föreningarna om de vill ha 

hjälp med sin hälsa, men även då de vill aktivera sina barn. Hälsoinformationen som presenterades i 

utbildningen visade sig även vara mycket uppskattad. Deltagarna nämnde vikten av att inte vara 

stillasittande och hur man kan förebygga de negativa effekterna av stillasittande, bland annat genom 

att använda sig av pausgympa en gång i halvtimmen. Det sågs som positivt inte bara för kroppens 

skull utan även för själens. Utbildningsmomentet vid namn “Älskade barn” var mycket uppskattat. 

En SFI-studerande ansåg att den kunskap hon erhållit i relation till ämnet var den mest 

betydelsefulla information hon tagit emot i utbildningen. 
 

Jag var med och jag har lärt mig jättemycket om hur man kan behandla sina barn eller bygga goda relationer 

mellan dig och ditt barn. //...// det var det viktigaste för mig. 

(Intervju 3) 

Den information som deltagarna uppskattade mest var kunskap kring hur man tar hand om sina barn 

när de är små. Bland annat nämnde de hälsoinformation kring att äta mindre socker då den 

kunskapen inte är speciellt utbredd i Syrien. Även insikten om att det inte är fel att sätta gränser som 
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förälder sågs som viktig, då bland annat skolans struktur skiljer sig mellan Sverige och Syrien. 

Kunskapen kring hur man främjar en god relation till sina barn är således en viktig aspekt i 

kontexten. Utbildningen gjorde det även möjligt för deltagarna att komma i kontakt med 

föräldragruppen ABC, som bidrog till vidare kunskapsutveckling på området. 

Ungdomsmottagningen nämndes också som ett exempel på viktig information i utbildningen. 
 

Dom förklarade för oss om man behöver någon hjälp //...// pojke eller en tjej, så kan man gå till en förening 

eller en myndighet så dom kan hjälpa till och förklara. 

(Intervju 2) 

 

Om man vet vart man ska vända sig så finns det således hjälp att få. Föreningslivet beskrevs ur den 

bemärkelsen i relation till andra typer av samhällsorgan, så som olika myndigheter som verkar för 

lagar och regler i samhället. Att informationen de SFI-studerande fick om samhället förmedlades 

genom exempelvis gästföreläsare i form av en polis, personal från socialtjänsten och CSN och även 

en idrottslärare sågs som mycket positivt, då det gjorde informationen mer samhällsförankrad. Att 

deltagarna även fick möjlighet att komma till simhallen och lära sig om första hjälpen, samt i ett 

annat sammanhang lära sig om hur man hanterar en situation om brand uppstår sågs som vital 

kunskap. Deltagarna tyckte också att det var spännande och viktigt att få lära sig om vilka 

myndigheter som finns i deras närhet. Inte minst kunskapen kring hur de kan kontaktas samt var de 

befinner sig sågs som positivt. En av deltagarna beskrev hur denna vetskap skapat ytterligare 

säkerhet i tillvaron: 

 
Att man vet vilket kontor som finns i ens område //...// man kan gå dit när det behövs. Så man känner 

sig mer säker. Om man inte vet //...// man känner sig rädd kan man säga.  

(Intervju 1) 

Osäkerheterna som framkommit visar på vikten av att veta hur samhället fungerar, vilket deltagarna 

i intervjuerna tryckte på. I arbetet med att skapa förståelse kring den svenska samhällsstrukturen 

nämns det att deltagarna tycker det är av vikt att få information om vilka rättigheter och skyldigheter 

medborgare i Sverige har, samt hur arbetsmarknaden fungerar. Aspekter som att kunna förhandla 

kring en tjänsts utformning, det vill säga om det är ett vikariat eller en tillsvidareanställning var 

viktig kunskap som de SFI-studerande i utbildningen fick ta del av. Deltagarna hade också fått 

kunskap om hur man genomför en arbetsintervju. Av intervjuerna framkommer dock att de SFI-

studerande känner skuld, eftersom de har haft svårt att hitta jobb. De skulle därför vilja ha mer 

kunskap kring hur man gör praktiskt och få hjälp till att kunna vara med och konkurrera om jobben 

ute på arbetsmarknaden. I dagsläget är deras möjligheter till det begränsade då de beskriver att de 

har svårt att förstå olika arbetsannonser.  

 

Dom bara säger man måste arbeta //...// Man behöver en svensk utbildning //...// svenska vänner och 

kompisar för att säga var det finns arbete som man kan göra? Till exempel en reklam kom upp på 

arbetsförmedlingens hemsida, jag kan inte söka //...// men en svensk person kan och vet. 

(Intervju 1) 

 

Deltagarna skulle därför vilja ha möjlighet att få ta del av arbetsannonserna på lätt svenska, så att 

de har möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden på samma sätt som resterande svenska 

medborgare. Att deltagarna är beroende av ett arbete är de väl medvetna om, därför känner de som 

nämnt ovan skuldkänslor framförallt med vetskapen om att alla även arbetar i deras hemländer. 

Således är den informationen inte ny för dem. Kunskap kring arbetsmarknaden som deltagarna har 

erhållit har skapat vissa förutsättningar för att kunna planera framtiden. Ytterligare utbildning i 

ämnet upplevs således kunna öka deltagarnas trygghet i samhället. Att veta vilken betydelse 
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körkort har för att kunna söka arbete i Sverige är ett exempel på en sådan lärdom som deltagarna 

tagit av utbildningen, därav var de mycket angelägna om att skaffa sig ett svenskt körkort.  

 

Ett förslag till Arbetsförmedlingen eller någon myndighet, är att göra en aktivitet som kallas trafikregler. 

Bara för att lära sig det.  

(Intervju 2) 

 

Den arabiska körkortsbok som finns idag är inte alltid översatt på ett speciellt bra sätt och därför är 

det även svårt att förstå den arabiska översättningen. Många av männen har haft körkort sedan 

tidigare, däremot har inte kvinnorna det och därför har det varit extra svårt för dem att förstå de 

svenska trafikreglerna. Deltagarna nämnde även att de skulle vilja få bättre information och 

utbildning kring hur man tar lastbilskörkort. Även vidareutbildning i andra ämnen var önskemål.  

De SFI-studerande upplevde även att det var en del saker i projektet som de ville utveckla och 

förbättra. Då det kommer till själva utbildningens upplägg tyckte deltagarna att lektionerna var 

ganska långdragna och att möjligheten att diskutera de olika ämnena var ganska liten, med högst en 

till två minuter per deltagare för att prata. Deltagarna tyckte att det var mycket information som 

samlades under några få timmar och därför kom önskemålet att få längre tid för diskussionen, 

tidsspannet på själva utbildningen upplevdes även som kort. Deltagarna önskade även att 

gästföreläsare skulle få längre tid för att ha möjlighet att gå igenom detaljer och inte enbart ge en 

överskådlig bild. Ett alternativ som nämndes var även att korta ner vissa moment i utbildningen.  

 
De måste minska sina uppgifter. //...//  Dels, pratar dom om saker, som jag tror inte är så viktigt. //...// 

Ja, att till exempel när det kommer till det sociala //...// familjen eller gällande.. Jag tror inte de behöver 

allt. För att alla människor vet. 

(Intervju 1) 

 

Även om informationen som deltagarna fick om det sociala och familjen var till stor del viktig 

kunskap men vissa delar menade deltagarna att de redan kände till. Således hade en 

utvecklingsmöjlighet varit att fokusera mer på de bitar som deltagarna själva ansåg som viktiga. 

Deltagarna upplevde även att det var vissa dagar som de inte gjorde speciellt mycket och att dessa 

dagar var tråkiga. De dagar som var händelserika var å andra sidan mycket lärorika. 

Informationen om samhället som deltagarna fått i projektet hade upplevts som grundläggande för 

att kunna känna sig som en vuxen och självständig människa, vilket en deltagare uttryckte som 

följer: 

 
När vi kommit till Sverige, så var vi som barn. Och barnen kan inte prata //...// kan inte förstå, kan 

ingenting. Men när vi kom in i samhället och speciellt med den här utbildningen, så vi har förstått 

många olika saker och vi blev säkra. 

(Intervju 2) 

Kunskapen som förmedlas i utbildningen har givit de SFI-studerande nya lärdomar som hjälpt dem 

att skapa förståelse kring vilken typ av samhälle som de nu lever i, vilket svarar på frågan om vilka 

faktorer som bidrar till empowerment och inkludering. Förståelsen har i sin tur bidragit till en känsla 

av säkerhet och trygghet som även utvecklat respekt hos de SFI-studerande för övriga svenska 

medborgare. Den respekt som de känner för de svenska samhället trodde de inte tror att de hade haft 

om de inte fått den information som utbildningen erbjöd, vilket på ett konkret sätt har hjälpt 

deltagarna till inkludering i samhället. Av intervjuerna framkom att kvinnor och män, unga som 

gamla alla är i behov av en utbildning i det svenska samhället och har olika behov. Deltagarna 

tyckte därför att det var viktigt att utbildningen skulle fortsätt. Det hade dock varit uppskattat om 
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utbildningen hade anpassat sig ytterligare efter de olika gruppernas behov och önskemål för att 

främja inkluderingsprocessen. 

6.1.2 Betydelsen av en meningsfull fritid 

Även om deltagarna i första hand fokuserade på att få eller sköta ett arbete och på att lära sig det 

svenska språket så hade de också tankar om sin fritid och dess möjligheter. Att deltagarna inte alltid 

prioriterade sin egen fritid så högt berodde inte främst på avsaknad av kunskap eller intresse utan 

brist på tid. Framförallt märktes ett stort engagemang hos föräldrar att ge sina barn en meningsfull 

fritid och efter utbildningen hade de anmält sina barn till exempelvis fotbollsklubbar, ridning och 

aktiviteter på Kulturskolan. Barnens bästa kom fram på flera sätt och familjen prioriteras högt hos 

båda könen. Fritid sågs som en möjlighet att vara med familjen. En man förklarade att han ville 

lägga sin tid och energi på att hjälpa sina barn att lyckas lika bra som sina svenska klasskamrater i 

skolan. 

 
Så jag har ingen tid att göra aktiviteter på fritiden, jag studerar bara och hjälper mina barn att studera 

också, att sköta skolan för att kanske bli som svenska elever. 

(Intervju 1) 

 

För deltagarna blev det en stor skillnad att komma till Sverige och ta del av den syn på familjen 

kontra individen som finns här. Det hängde också ihop med inställningen till fritid och ledighet, då 

deltagarna var vana från sin kultur att det mesta av den lediga tiden tillbringas i sällskap med släkt 

och familj. I Syrien är det också bara en dag i veckan som är helgdag. 

 
Våra släktingar, de fokuserar väldigt mycket på att hälsa på varandra och umgås med varandra //...// inte 

så mycket på sig själva, inte så mycket sport och inte så mycket self-centered. 

(Intervju 3) 

 

Denna skillnad var något som kunde upplevas som lite besvärligt och ovant, dels för att deltagarna 

inte längre hade samma sociala kontaktnät som i sitt hemland, dels för att de fått mer ledig tid då de 

kanske saknade arbete eller arbetade kortare dagar än vad de gjort tidigare. På frågan om vad 

deltagarna ägnade sin fritid åt tog de upp umgänge med familj, släkt och vänner. Deltagare som 

hade lärt känna varandra under utbildningen hade sedan hållit kontakten och fortsatt att umgås som 

vänner. Dock ansågs det kunna bli lättare att umgås och vårda sina kontakter i framtiden, när andra 

bitar i livet som rörde delaktighet i arbetslivet och självständighet i vardagen fallit på plats. Synen 

på fritidsaktiviteter kretsade mer kring psykisk och social hälsa än fysisk och även om tidsbrist 

hindrade deltagarna från att hitta på saker och engagera sig i aktiviteter fanns det en uppfattning om 

att ledig tid också fyller sin funktion, vilket en deltagare beskrev på följande sätt: 

 
Det är viktigt //...// fritiden, att den tiden är viktig. Man får inte tänka liksom att det bara är fritid. 

(Intervju 2) 

 

Att deltagarna hade fått besöka olika föreningar och ta del av utbudet för att kunna bilda en 

uppfattning om vad de själva skulle vilja göra, både i arbetslivet och på fritiden, var något som 

uppskattades. Detta hade lett till viss fortsatt aktivitet såsom simning, fotboll, att cykla eller träna på 

ett gym. Promenader, utflykter i naturen och fiske, med eller utan sällskap, var andra vanliga 

fritidssysslor. Men fritiden användes också till mer arbetsrelaterade sysslor såsom att övningsköra 

och ta körkort, eller träna på det svenska språket. Detta kunde ske exempelvis genom att umgås med 

svensktalande språkvänner och att gå på språkcafé. Möjligheterna att göra meningsfulla och roliga 

saker på fritiden ansågs begränsad då exempelvis simhall och gym ligger långt ifrån hemmet. Därför 

fanns det inte så många andra aktiviteter att ägna sig åt än att promenera. 



 
Linnea Axelsson, Emilia Engström, Hilda Göransson Blomberg, HPP15 

24 
 

 

 

Det finns inte så mycket platser för familjen att gå till //...// Till exempel, min fru vill ha en kaffe och 

barnen vill leka, men det finns ingen plats att gå till //...// Speciellt på vintern. 

(Intervju 1)  

 

Deltagarna nämner av den anledningen att de skulle vilja ha en plats där de kan samlas och umgås 

med sina familjer och även träffa andra familjer. Det kom fram att Istanbul i Turkiet har många 

platser för familjen ämnade just för socialt umgänge. Kartläggningen i studien visar på hur en 

utbildning upplevs kunna bidra till en meningsfull fritid tillsammans med andra med ökad 

empowerment som resultat. De ökade möjligheterna att ägna sig åt meningsfulla och utvecklande 

sysslor på fritiden går även att koppla till frågan om hur ett utbildningsprojekt kan bidra till 

samhällsinkludering. 

6.2 Inkluderingprocessens komplexitet 

Att komma ny till ett samhälle innebär många utmaningar, främst för den nyanlände men även för 

dennes omgivning. Det finns många komplexa situationer som inte har någon enkel lösning och en 

del av den här studien handlar om att just identifiera och förstå dessa situationer, som ofta har med 

språk, kultur och genus att göra. Resultatet visar även vad som skulle kunna hjälpa deltagarna och 

andra SFI-studerande till vidare inkludering för att bli del av ett mångkulturellt samhälle och dessa 

aspekter bidrar till att besvara syftet och dess frågeställningar i en mångfacetterad kontext.  

6.2.1 Verbalt och kulturellt möte 

I mötet mellan olika kulturer kan ibland problem uppstå, men där finns också utrymme för lärdomar 

och nya perspektiv. Ett av de största hindren för att mötas och lära av varandra menade deltagarna är 

att det saknas ett gemensamt språk. Att sakna möjligheten att göra sig förstådd och att förstå andras 

kommunikation beskrevs som väldigt försvårande och skapade en känsla av vanmakt och otrygghet 

i samhället. Därför sågs det som viktigt att i första hand behärska språket så pass att kommunikation 

och verbalt utbyte möjliggörs. 

 
Språket är först. Det är viktigt kan man säga för att förstå människor, för att förklara. //...// Jag lärde mig 

först när jag var i asylboendet, engelska direkt, bara för att förstå människor. Jag kan bara… arabiska, 

så… Dom kan inte det. Ja, och jag… kände att jag var som en hund bland människor. Jag visste 

ingenting. 

(Intervju 2) 

 

SFI-undervisning fyller förstås en viktig funktion i att lära ut svenska språket men deltagarna 

menade att fokus där låg på att lära sig många ord snarare än att använda språket rent praktiskt. 

Under utbildningstillfällena blev de utmanade i att presentera sig själva på svenska vilket sågs som 

positivt då det öppnade upp för möjligheten att våga prata mera. Att ledarna inte bara bedriver 

undervisning på lätt svenska och tilltalar deltagarna på enklast möjliga vis var också något som 

uppskattades, då samhället i övrigt kräver en högre språklig nivå. När deltagarna vågade prata på 

svenska med andra människor fick de genast en mycket större inblick i vad som ses som bra och 

dåligt i Sverige och hur svenskar lever och beter sig. Genom det vågade deltagarna också själva 

börja göra likadant vilket ytterligare hjälpte dem att bli en del av samhället. Samtidigt som 

deltagarna var öppna för att ta till sig av svensk kultur och förstod vikten av att i viss mån anpassa 

sig till det nya samhället var det viktigt för dem att få behålla delar av sin egen kultur. För dem var 

exempelvis umgänge med familjen fortfarande en stor trygghet som bidrar till balans i tillvaron. 
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Genom utbildningen fick de också lära sig mer om hur relationer mellan föräldrar och barn kan se ut 

i Sverige, vilket gav upphov till diskussioner om rätt och fel. 

 
Det blir problem mellan några deltagare och “nej, det är rätt” “det är fel”.. //...// Det är min kultur och din 

kultur, vi måste samarbeta också bli nära, nära. 

(Intervju 1) 

 

Då deltagarnas samhällsuppfattning beskrivs som felaktig i relation till den svenska kulturen skapas 

ett problem som gör det svårt för de SFI-studerande att bygga respekt och förståelse. Av 

intervjuerna framkom att det var viktigt för deltagarna att få känna sig själva och sin kultur 

accepterad av det svenska samhället. Något som de märkt att många svenskar har svårt att förstå var 

kvinnors val att bära slöja. 

 
Vissa tycker att det är min man som tvingar mig att göra det, och när jag förklarar mig förstår de, men 

jag ser på deras ögon att de inte riktigt förstår //…// I början var det jättesvårt. 

(Intervju 3) 

 

Deltagarna upplevde att det var viktigt att det fanns möjligheter att hitta en balans mellan den egna 

kulturen och den svenska genom ömsesidig respekt och nyfikenhet. I utbildningen berättade lärarna 

framförallt om svensk kultur och svenska traditioner på ett sätt som kunde upplevas som 

förmanande. Deltagarna menade således att de inte fick några redskap för att kunna utveckla den 

kunskap som de redan hade kring kulturer. 

 
Dom bara berättade “vi har i Sverige”, “vi har det, det och det”, “vi har rätt, det är fel, det är bättre”. Så 

det är jobbigt för oss att förstå allt. 

(Intervju 1) 

 

De SFI-studerande önskade sig istället för denna enkelriktade undervisning ett större utrymme att 

berätta om sin egen kultur och tillsammans diskutera de olika skillnaderna som de stött på, för att på 

så sätt öka sin förståelse och sitt lärande. Det sågs som viktigt att skapa en djupare förståelse för 

varandra och inte enbart tala om mer ytliga saker som vad man jobbar som, om man är gift och hur 

många barn man har. 

 
Vi vill också förklara vad vi har för samhälle så svenskar börjar förstå mer //...// Det är inte bara vi som 

ska lära oss svenska utan //...// Så här det i Syrien och så här är det i Sverige. 

(Intervju 3) 

 

Deltagarna var alltså villiga att överge de delar av sin egen kultur som de tyckte var negativa, men 

de ville samtidigt få möjlighet att behålla de delar som de själva trivdes med och ändå kunna 

inkluderas i samhället. Vid ett tillfälle i utbildningen hade en kvinna med invandrarbakgrund gjort 

ett besök för att berätta om sina erfarenheter av att komma till Sverige och ta sig in i samhället. Hon 

arbetade nu på kommunen och att få se den resa som hon hade gjort gav deltagarna en ökad 

framtidstro. De kunde känna igen sig i hennes svårigheter och dra slutsatsen att om hon klarade av 

att ta till sig den svenska kulturen, bli en del av samhället och lösa de problem som uppstod längst 

vägen så skulle de också kunna göra det. Genom att ta del av hennes berättelse ökade deltagarnas 

empowerment och de kände en större tilltro till sin egen förmåga. Faktorerna som nämns ovan i 

form av språkliga kunskaper, ömsesidigt kulturutbyte och goda exempel ur verkligheten är således 

viktiga för att en utbildning ska bidra till deltagarnas upplevelse av empowerment och inkludering. 

6.2.2 Jämställdhet mellan män och kvinnor i ett nytt sammanhang 

En strävan i studien var att undersöka hur genus har påverkat deltagarnas syn på fritid och arbete och deras 

intresse för och engagemang i föreningslivet. Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna kunde peka på flera 

skillnader mellan synen på män och kvinnors fritid i Sverige och de länder de själva kom ifrån, vilket 
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framförallt var Syrien. Där fanns betydligt större möjligheter för män än för kvinnor att ägna sig åt 

exempelvis sport, vilket kontrasterar mot den svenska kulturens strävan efter jämställdhet på alla områden. 

Dessutom begränsades kvinnornas utrymme till egna intressen ytterligare av att de förväntas ta ett mycket 

större ansvar över hushållsarbete än männen. 

 
Fritiden, kan man säga, där i Syrien… //...// Man hjälper inte sin fru i hemmet till exempel. Det beror 

bara på henne, men här i Sverige //...// så finns det lagar och //...// alla måste jobba och hjälpa varandra. 

Det är sån skillnad //...// Jämlikhet kan man säga. 
(Intervju 2) 

 

Deltagarna kunde både se för- och nackdelar med den svenska synen på genus och jämlikhet. Det 

besök de under ett utbildningstillfälle fått av en kvinna med invandrarbakgrund som berättade om de 

utmaningar hon upplevt i Sverige togs upp i relation till genus. Kvinnan hade bland annat fått 

problem med sin familjs kvinnosyn när de kom till ett nytt land, vilket givit deltagarna möjlighet att 

reflektera kring kulturskillnader och traditioner. 

 
Dom sa till henne att du får inte träffa pojkar eller du får inte gå med pojkar, eller göra nåt så. Men hon 

sa att det är inte bra //...// att följa dåliga  //...// traditioner. Hon sa också att vi ska ta av er och ni ska ta 

av oss. //...// Att man inte glömmer sin kultur. 
(Intervju 2) 

 

Något som kvinnorna tog upp som en komplex situation var hur de fått lära sig att anpassa sig till ett 

samhälle där kvinnor och män inte har samma möjligheter att dela upp sig som de varit vana vid 

sedan tidigare.  

 
Innan var det lättare eftersom vi har speciella platser för kvinnor eftersom vi har slöja //...// men här måste 

man klä på sig mycket och försöka så mycket som möjligt. 
(Intervju 3) 

 

Kvinnorna upplevde dock inte någon större avsaknad av dessa speciella platser som funnits i bland 

annat Syrien. De såg det istället som en självklarhet att anpassa sig till den delen av den svenska 

samhällskonstruktionen. Deltagarna var således inte negativa till den svenska synen på genus och 

jämställdhet utan menade att genom att kombinera olika synsätt kunde de hitta ett sätt att vara som 

passade dem själva. Med andra ord verkar genus kunna ha en viss betydelse för lärande och 

inkludering men inte ses som något större hinder för deltagarna. Dock framkom inte tillräckligt 

mycket information om deltagarnas syn på hindrande och möjliggörande faktorer kring genus för att 

kunna dra vidare slutsatser om hur genus generellt påverkar inkludering i ett nytt kulturellt 

sammanhang.  
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7. Diskussion 
I diskussionen bearbetas resultatet grundligt och tolkas för att dra slutsatser utifrån vad som 

framkommit ur fokusgruppsintervjuerna. Tolkning och analys tar avstamp i tidigare forskning och 

utgår ifrån de för studien lämpade teorierna som tidigare nämnts. Här tas också olika metodologiska 

överväganden upp för att utröna om studien kunde ha genomförts på något annat sätt för att uppnå 

ett mer gediget resultat, samt vilka metodologiska lärdomar som kan tas med till framtida forskning. 

7. 1 Metoddiskussion 

Forskaren har genom hela dataanalysen stor påverkan på vilka utsagor som kommer att göras. Det 

finns alltid en förförståelse hos forskaren som påverkar utfallet och även forskarens grad av 

delaktighet påverkar. I en intervjusituation kommer forskaren nära det studerade området eller 

objektet men i den efterföljande analysen skapar forskaren en distans till materialet för att kunna 

analysera det (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

7. 1. 1 Design 

Studien kan klassas som kvalitativ i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, då en 

kvalitativ innehållsanalys tillämpades vilken empiri framtogs på ett systematiskt sätt genom att hitta 

meningsbärande enheter ur de genomförda fokusgruppsintervjuerna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Att arbeta kvalitativt är gynnsamt då studien ämnar att undersöka individers 

upplevelser i relation till hur ett projekt kan bidra till inkludering i det svenska samhället, samt en 

meningsfull fritid med ökad empowerment (Edge, Newbold och McKeary, 2014). Studien präglas 

av en deduktiv forskningsansats i enlighet med fokusgruppsintervjuerna, då intervjuguiden 

utformades med hjälp av teorierna empowerment och Cultural theory of learning. Om studien utgått 

från ett induktivt perspektiv hade datainsamlingen inte präglats av några teoretiska utgångspunkter, 

vilket hade kunnat leda till andra val av metoder och teorier för att analysera datan samt att andra 

slutsatser framkommit (Thurén, 2007). Den deduktiva forskningsansats valdes i enlighet med 

studiens syfte och forskningsfrågor, då det var den lämpligaste metoden för att skapa sig en 

uppfattning om det ämnet som studien ämnar att kartlägga. För att kunna komma fram till lämpliga 

metoder i vårt fortsatta arbete blev det således en självklarhet att studera verksamhetens utformning 

genom besök och diskussioner med ledare inom verksamheten. Detta kompletterades med att 

studera tidigare forskning på området för att kartlägga hur man tidigare har arbetat med inkludering 

i olika sammanhang. Genom en deduktiv ansats hade vi förkunskaper som gjorde att vår tolkning 

blev påverkad av de utsagor som vi gjort genom analysen av det resultatet vi fick fram (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Om vi inte haft denna bakgrundsinformation hade vi troligtvis gjort 

andra typer av tolkningar och kanske kommit fram till ett annat resultat som inte på samma sätt var 

bundet till forskning på området. På så vis hade den kunskap vi framtagit varit mer självständig och 

i en induktiv ansats blivit mer oberoende för att därefter knyta an till vilken typ av forskning som 

har visat på samma typ av resultat. Då vi har blivit påverkade av den tidigare forskningen finns det 

en risk att vi försöker hitta liknande resultat och inte studerar området på ett lika källkritiskt sätt då 

vi vill hitta en bekräftelse i tidigare forskning och teori på att de utsagor som framkommit har varit 

tillförlitliga. De antagen som gjorts i studien har dragits utifrån deltagarnas upplevelser och med 

hjälp av den tidigare forskningen och teorierna som stöd. Genom tolkning och analys av studiens 

resultat kunde sedan nya upptäckter och antaganden göras baserat på materialet, teori och tidigare 

forskning har således funnits med under hela studiens process på ett eller annat sätt. 
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7. 1. 2 Urval 

Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes med sammanlagt 12 informanter, sex stycken män och sex 

stycken kvinnor som alla har uppehållstillstånd och har gått utbildningen. Att varje grupp innehöll 

högst fem personer var positivt då det gav stor möjlighet för alla att uttala sig och ingen deltagare 

riskerade att försvinna i mängden (Wibeck, 2010). Den jämlika könsfördelningen bidrog till en 

proportionerlig bild som hjälpte till att besvara frågeställningen om genus. Genom att låta deltagare 

av båda könen representeras i studien ges en bredare bild av området (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Det hade däremot varit intressant om fokusgruppsintervjuerna varit uppdelade 

mellan könen, exempelvis om en fokusgrupp bestod av enbart kvinnor, en av endast män och en 

blandad grupp. Här hade svaren eventuellt blivit annorlunda då informanterna kanske känt sig mer 

bekväma i gruppen och därför givit mer utförliga svar och en mer djupgående diskussion uppstått 

med tydligare fokus på det ena könets upplevelser och tankar. Som tidigare nämnts i studien är 

homogenitet en fördel inom grupper då det ökar förutsättningarna för en djupare diskussion på 

grund av den ökade samhörigheten i gruppen (Wibeck, 2010). Med det här i åtanke hade en 

fokusgruppsintervju med exempelvis enbart kvinnor kunnat ge en bättre bild av deras tankar. Det 

hade kunnat vara värdefullt för att svara på den forskningsfråga som handlade om vilken betydelse 

genus har för inkludering. Med den utformningen av fokusgrupper och intervjufrågor vi hade nu så 

blev resultatet inte så omfattande inom just detta spektrum, även om vissa intressanta faktorer har 

framkommit. Trots det anser vi att vårt tillvägagångssätt gav ett brett resultat som i tillräckligt hög 

utsträckning svarar till frågorna och syftet. 

De tre fokusgrupperna var relativt homogena utifrån socioekonomisk bakgrund och status, tidigare 

upplevelser samt nuvarande situation. Om vi hade valt att ha intervjuerna uppdelade mellan könen 

hade bortfallet eventuellt blivit större, vilket var en risk vi ville undvika. Bortfall räknas främst i 

kvantitativa studier där det kan minska studiens reliabilitet, men även i kvalitativa studier är det 

önskvärt att undvika ett alltför stort bortfall (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Vi bad 

Arbetsförmedlingen om att få tala med 15 personer sammanlagt, och fick i slutändan ett internt 

bortfall på endast tre personer, vilket vi anser vara ett gott resultat. Bortfallet kan ha berott på att 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes på en fredagseftermiddag. Ingen av informanterna brukade 

befinna sig på Arbetsförmedlingen under den här tidpunkten i vanliga fall och då de bor på olika 

orter kan flera av dom tillfrågade personerna haft svårt att komma dit eller eventuellt inte velat 

medverka i fokusgruppsintervjuerna. En förklaring till att vissa inte dök upp vid tillfället skulle 

kunna vara om informationsbrevet som skickades ut inte skrivits på en tillräckligt lättförståelig 

svenska. 

Teoretisk mättnad är något som kan uppstå när så många fokusgruppsintervjuer görs så att ingen ny 

data framkommer vid intervjutillfällena (Wibeck, 2010). Det här styrker valet att endast genomföra 

tre stycken fokusgruppsintervjuer, även om fenomenet teoretisk mättnad inte var aktuellt. 

Informationen som framkom för varje intervju var relativt unik, då olika synsätt och tankar togs upp. 

Wibeck (2010) menar att ju mer komplext ett ämnet är, desto fler intervjutillfällen av det här slaget 

kan planeras i studien utan att teoretisk mättnad uppstår. Utifrån det här perspektivet kunde fler 

fokusgruppsintervjuer har gjorts, men den datan som inhämtats anser vi ändå ha gynnat studiens 

syfte. 

7. 1. 3 Datainsamling 

Intervjuerna gav mycket information som gynnade studiens syfte och frågeställningar, men också 

annan intressant data. Dock kunde intervjuguiden ha utgått mer från ett genusperspektiv för att öka 

möjligheten att få svar på den tredje forskningsfrågan. I nuläget var det endast en fråga som tydligt 

handlade om genus, vilket innebar att information som hade kunnat framkomma om ämnet uteblev. 

Under fokusgruppsintervjuerna uppstod vissa svårigheter som eventuellt hade kunnat undvikas. 
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Språket var något som vi egentligen skulle fått hjälp med genom språkstöd, vilket dock uteblev vid 

det aktuella intervjutillfället. Det här skapade ett hinder som kan ha gjort att en del missförstånd har 

uppkommit, både under fokusgruppsintervjuerna och under transkriberings- och analysprocessen. 

Alla som deltog i fokusgrupperna hade arabiska som modersmål och deras svenska låg på mycket 

olika nivåer, bland annat beroende på att de levt i Sverige under olika lång tid. Informanterna 

hjälptes dock åt att översätta frågor och svar, men det hade troligen varit ett bättre flyt i samtalen 

och ett tydligare resultat om alla pratade samma språk eller om ett språkstöd funnits med. Då det 

inte är lika enkelt att göra sig förstådd på svenska för dem tror vi att endast viss information 

framkom, medan andra tankar och åsikter som vi hade funnit intressanta uteblev. Ett syfte med 

fokusgruppsintervjuer är att uppmuntra till diskussion och dialog och inte bara att få raka svar på 

direkta frågor, vilket dock har varit svårt i den här situationen av ovan nämnda skäl (Wibeck, 2010). 

En fördel med att inte ha språkstöd eller tolk är att denne eventuellt hade nöjt sig med att förmedla 

det som denne såg som viktigast av det informanterna nämnde. Därför var kanske situationen som 

uppstod den bästa möjliga, då vi kanske inte hade fått ut ett bredare resultat även med hjälp av ett 

språkstöd. Då det förekom att informanter i fokusgrupperna agerade tolk är det dock möjligt att den 

tidigare nämnda problematiken ändå uppstod, då det hade varit för ansträngande och tidskrävande 

för den som översatte att ta med varje ord som nämnts från båda parter. Risken finns även att vi lade 

orden i informanternas mun när syftet egentligen var att hjälpa till och på så vis förstå dem bättre. 

Vissa informanter var tystare än andra under fokusgruppsintervjuerna, troligen på grund av 

osäkerhet i språket, men kanske även för att de upplevde intervjutillfället som obekvämt eller 

liknande. De här personerna försökte vi nå genom att ställa frågor specifikt till dem, exempelvis 

“vad tänker du kring det här?”. Risken är att dessa individer kände sig utsatta och upplevde miljön 

som obekväm, vilket i sin tur kunde utmynna i att de inte sa allt de tyckte och tänkte kring ämnet 

(Dahlin-Ivanoff, 2015). Om ett språkstöd däremot hade medverkat kunde det leda till att samtalen 

mest fördes mellan denne och fokusgruppsdeltagarna eller att språkstödet själv bara nämnde det 

viktigaste. Det var positivt att informanterna kunde hjälpa varandra med språket, då vi tror att 

datainsamlingen hade varit bristande om vi krävt att hela samtalet hade förts på svenska. Ett sådant 

krav hade troligen resulterat i en för informanterna obekväm stämning där de hade haft betydligt 

svårare att uttrycka sin mening och dessutom inte känt sig respekterade, vilket skulle kunna leda till 

att många tankar och åsikter hölls tillbaka av osäkerhet och otrygghet i situationen. Optimala 

omständigheter hade varit om alla varit så bekväma med det svenska språket att de kunde tala och 

förstå det obehindrat, för att inte värdefull data skulle riskeras att gå miste om. 

Den fysiska miljön kan också ha en inverkan på situationen. Diskussioner i fokusgruppsintervjuer 

har visat sig vara mer givande i små rum än i stora (Wibeck, 2010). Rummet där 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes var relativt stort med ett ovalt bord som tog upp i princip hela 

utrymmet. Eftersom vi inte var fler än åtta personer samtidigt runt bordet var avståndet mellan oss 

markant, vilket kan ha missgynnat möjligheten till att få en djupare diskussion än vad som 

framkom. Olika lokaler kan upplevas olika av individer (Wibeck, 2010), vilket också kan ha varit en 

riskfaktor som haft en negativ inverkan på samtalet. Dagen för intervjuerna var den första gången vi 

besökte Arbetsförmedlingen i den här kommunen och fick oss då tilldelat ett rum. Eventuella 

negativa påverkansfaktorerna hade kunnat undvikas om vi erhållit kunskap kring miljöns betydelse 

innan, för att då påverka situationen till det bättre. Att genomföra momentet en miljö där alla skulle 

trivas är troligtvis svårt, men faktorer som storlek och möblemang hade kunnats anpassas i förväg. 

En möjlighet hade också kunnat vara att använda en helt annan lokal i en annan byggnad. Fördelen 

med att nyttja Arbetsförmedlingens lokaler var att de var lättillgängliga samt att informanterna hade 

kunnat få svårt att hitta om de hänvisats till en lokal som de inte tidigare besökt. 

En annan bidragande faktor till vilken data som framkommer är tiden, vilken i de tre intervjuerna 

varierade mellan 30 och 50 minuter. Mellan en och två timmar kan anses vara en lämplig 

tidsbegränsning enligt Dahlin-Ivanoff (2015) och det fanns ungefär en timmes tid att förfoga över 
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per grupp. Anledningen till att intervjuerna inte blev lika långa var dels att grupperna bestod av 

olika många deltagare och dels att språkkunskaperna var väldigt varierande i de olika grupperna. 

Intervjuerna avslutades när alla frågor ställts och deltagarna även fått möjlighet att tillägga eller 

fråga något utanför intervjuguidens ramar. 

För att få ett bredare empiriskt underlag hade observation av ett undervisningstillfälle kunnat 

tillämpas. Den typen av underlag hade kunnat bidra med en ytterligare förståelse kring hur de SFI-

studerandes lärandemiljö såg ut och hur deras praktiska möten med samhället gick till väga. Genom 

en studie av dessa moment hade implikationer kring hur en vidare utveckling i projektet kunnat 

göras. Dock fanns det inte tid och tillfälle att genomföra en sådan observation, däremot var vi på ett 

spontant besök på utbildningen och fick se hur ett utbildningstillfälle skulle kunna se ut.  Eftersom 

vi inte hade möjlighet att förbereda ett observationsschema på ett utförligt sätt anpassat till tillfället 

kunde inte heller ett empiriskt underlag samlas in genom besöket på utbildningen (Lalander, 2015). 

När vi lyssnade på intervjuerna upplevde vi att det inte fanns ett tydligt ledarskap från forskarna i 

alla intervjutillfällena. Det här beror troligen på våra olika personligheter. För att intervjuledaren 

skulle få en mer uppenbar roll skulle eventuellt övningsintervjuer ha kunnat bidra till att vi skulle 

lära känna våra olika personlighetsdrag och hur vi skulle kunna dra nytta samt hantera dem. Det 

otydliga ledarskapet visade sig bland annat genom att någon upplevde att en av de andra 

intervjuledarna tog över. Om en övningsintervju hade gjorts hade dessa risker kunnat förebyggas 

och på så vis hade man kunnat göra en plan för hur problemet skulle kunna hanteras. Någon annan 

av oss upplevde sig själv som stressad i efterhand, vilket eventuellt har resulterat i att vi gått miste 

om viktig information då följdfrågor inte alltid ställdes. Utfallet behöver självklart inte vara så, 

eftersom att vi alla anser att relevant empiri framkom under det här intervjutillfället. Samtidigt är 

detta viktigt att ta i beaktning då intervjuledarnas beteende kan ha en inverkan på informanterna 

(Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Något annat som hade kunnats göra för att få tydligare svar på fokusgruppsintervjuerna, och därmed 

även studiens syfte, är att förenkla frågorna ytterligare. Svårighetsgraden på det svenska språket 

kunde förslagsvis reviderats. Processen med att ta fram intervjuguiden kunde ha varit mer grundlig, 

men samtidigt hjälpte det att förtydliga många frågor om det var någonting informanterna inte 

förstod. Med en mer genomarbetad intervjuguide hade troligen samtalen gått snabbare och 

smidigare. Om dessa frågor däremot hade ställts via ett kvalitativt formulär eller liknande hade det 

med hög sannolikhet varit svårare att få relevant och utförlig data. Tack vare att en semistrukturell 

intervjuguide gjordes gav det möjlighet att anpassa oss efter situationen och ändra om frågorna samt 

ställa följdfrågor. Under momentet kom vi även till insikt om att frågorna gick in i varandra. Även 

här kunde övningsintervjuer varit till hjälp för att inse detta tidigare, och då förbättra intervjuguiden 

i förväg. På grund av att den semistrukturella metoden tillämpades kunde detta problem ändå 

hanteras relativt bra under fokusgruppsintervjuerna (Wibeck, 2010). 

7. 1. 4 Databearbetning och analys 

De meningsbärande enheter som presenteras i resultatet har tagits från de tre olika intervjuerna men 

det är inte markerat vem av fokusgruppsdeltagarna som ligger bakom vilket citat. Detta kommer sig 

av att intervjuerna, som tidigare nämnts, byggde på att deltagarna förde en dialog på arabiska och 

sedan översatte varandras uttalanden, varför det är svårt att särskilja vem som sagt vad. Vi ansåg 

inte heller att det var viktigt att skilja på respondenterna annat än vid vissa tillfällen då genus var i 

fokus, eftersom den frågan belyser de olika könsnormerna (Hunter, Gambell & Randhawab, 2005). 

Svårigheten med att ta fram meningsbärande enheter är att de stycken som belyses i form av sådana 

enheter från transkriberingen lätt kan bli för stora, så att det finns en risk att innehållet tolkas på 

flera olika sätt. En annan risk är att enheterna blir för små och fragmentariska så att enhetens bidrag 
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inte framgår. Alla meningsbärande enheter som valdes i studien togs det noggranna beslut kring för 

att minimera att riskerna av att dessa upplevdes som mångfacetterade eller fragmentariska 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Efter den kvalitativa analysen av de meningsbärande enheterna kom vi fram till två huvudkategorier 

och fyra subkategorier, vilka utformades efter de teman som tydligt framkommit i intervjuerna. 

Huvudkategorierna behandlade dels konkreta upplevelser och dels komplexa situationer, något vi 

anser gav en tydlig uppdelning som bidrar till att skilja kategorierna åt och göra datamaterialet 

enklare att tolka och analysera (Thorén-Jönsson, 2017). Konkreta faktorer som fritidssysslor och 

viktiga lärdomar, som båda bidragit till att öka deltagarnas möjligheter till inkludering, behandlades 

under den första kategorin. I kategorin som innefattade komplexiteten i inkluderingsprocessen togs 

olika problem och dilemman upp för att ge en bild av vad samhället behöver arbeta med och vilka 

risker såväl som utvecklingsmöjligheter som framtida liknande utbildningar kan behöva hantera. 

Kategorierna som plockas fram ansågs vara väl anknutna till syftet då de skapade möjligheten att 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Det är viktigt att det finns tydliga skillnader mellan de 

olika kategorierna, då data inte får infalla under exempelvis två kategorier eller uteslutas om det 

faller mellan två kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Detta var något vi hade i 

åtanke och därav omarbetades våra kategorier ett flertal gånger för att uppnå ett tydligt och konkret 

resultat. 

Transkriberingen innebar att intervjuerna skrevs ner ordagrant och fördes in i tabeller i form av 

meningsbärande enheter. I resultatet valde vi dock att ändra i vissa av de citat som presenteras, då vi 

själva varit med i de sammanhang där de uttalats och därmed förstår vad deltagarna menat och tänkt, 

men det kan bli otydligt för en utomstående läsare vad det är deltagarna vill uttrycka då deras 

meningsbyggnad och ordval inte alltid är språkligt korrekta. Därför gjordes ett övervägande där det 

ansågs viktigare för validiteten att resultatet är begripligt och lättläst än att varje ord från 

intervjuerna återges exakt. Dock är det värt att nämna att vi i vår forskarroll kan ha misstolkat vissa 

citat och därmed gjort felaktiga ändringar. Samtidigt är feltolkningar något som hade kunnat 

uppkomma även om citaten inte skrivits om i resultatet då forskaren alltid har en personlig påverkan 

utifrån sin egen förförståelse av situationen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Studiens validitet (Thurén, 2007) är hög då tillvägagångssättet, fokusgruppsintervjuerna och dess 

bearbetning har gjorts på ett korrekt och relevant vis. Intervjuguiden hade i avsikt att lägga fokus på 

att utforska de SFI-studerandes upplevelser och åsikter kring utbildningen, vilket gynnar studiens 

syfte. Om intervjuguiden hade bestått av andra frågor som inte varit till fördel för undersökningen 

hade validiteten inte varit av samma höga standard. Inom fokusgruppsintervjuer menar Wibeck 

(2010) att det gäller att hålla samtalet på rätt spår för att ha möjlighet att inhämta data som bidrar till 

att besvara studiens frågeställningar och syfte. Det här var ett självskrivet handlande av oss. Vi var 

måna om att ha en öppen, förstående och positiv attityd till fokusgruppsdeltagarnas uttalanden. Det 

här är något som Nyström (2017) anser vara av vikt och trycker på för att studien ska ha en god 

reliabilitet. Forskare med mer erfarenhet inom ämnet hade troligtvis agerat ännu mer professionellt 

och bortsett ytterligare från sina egna erfarenheter. Det här är någonting som bör vara tydligt, men 

utifrån den kompetens vi besitter anser vi att studien gjorts med hög validitet och reliabilitet. 

7.1. 5 Etiska överväganden 

Genom att skicka ut missivbrev (se bilaga 2) till de av Arbetsförmedlingen utvalda SFI-studerande 

där studien och deltagarnas rättigheter samt skyldigheter presenterades uppfylldes Vetenskapsrådets 

(2017) forskningsetiska principer. Här framkom det också för informanterna att samtalen skulle 

spelas in. Ur ett korrekt etiskt perspektiv borde brevet ha översatts till arabiska för att förenkla 

förutsättningarna för informanterna att förstå brevets innebörd. Anledningen till att det här inte 
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gjordes var för att vi fått bilden av att de SFI-studerande var bekväma med att ta till sig information 

på enkel svenska samt att vi inte i förväg visste vilket eller vilka modersmål de hade. Under 

fokusgruppsintervjuerna kom det kommentarer om oklarheter till varför informanterna blivit 

ombedda att delta vid tillfället. Det här hanterades genom att låta övriga deltagare översätta 

informationen som de erhållit i missivbrevet, så att de också var införstådda kring deras anonymitet 

och vad syftet med vår kartläggning gick ut på i enlighet med informationskravet och 

anonymitetskravet (ibid).   

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att relationen mellan respondent och intervjuare är god. 

Empati och nyfikenhet hos den som leder intervjun är betydelsefullt för att få fram så relevant data 

som möjligt. En faktor som intervjuledarna bör ta hänsyn till är att informanten eller informanterna 

kan uppleva att de befinner sig i en underlägsen situation (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Utifrån det här är det viktigt att ha ett ödmjukt och nyfiket bemötande, vilket är något som vi anser 

att vi levde upp till då vi arbetade för att skapa ett öppet klimat där alla informanterna bjöds in till 

samtal och dialog i relation till de olika intervjufrågorna (Wilhelmson & Döös, 2012). Samtidigt är 

det här endast vår reflektion och upplevelse, informanterna kan ha tolkat situationen på något annat 

vis, vilket i sin tur kan ha utmynnat i att bristfällig data framkom. Det här är något vi inte kommer 

att få reda på, men utifrån den information vi fått anser vi att frågeställningarna kan besvaras samt 

att syftet uppfylls. 

7. 2 Resultatdiskussion 

Resultatet av intervjuerna har kategoriserats in under de olika rubrikerna i relation till den 

kvalitativa innehållsanalysen. De resultat som framkommit i studien har påverkats av att de som 

deltog i intervjuerna hade svårt att urskilja varifrån de införskaffat sin kunskap kring samhället då de 

deltagit i flera utbildningar. Därmed är de konkreta och komplexa utsagorna i resultatet kopplat till 

vad deltagarna kommer ihåg och har upplevt vara en del av projektet i idrotts- och föreningslivet. 

Denna problematik har påverkat resultatet då utsagorna i sig egentligen kanske inte har med 

utbildningen i idrotts- och föreningslivet att göra. Däremot ger resultatet ett bredare spektra av 

information i relation till vad deltagarna i projektet upplever bidrar till inkludering i samhället och 

vad de upplever är viktigt i en generell verklighet för att inkluderas i nya sammanhang. Vad som är 

konkret och komplex inkludering har genom analys tagits fram. Vad deltagarna har lärt sig i 

projektet visar exempelvis på en konkret faktor, verbala och kulturella möten visar i sin tur på 

problematik och olika förhållningssätt vilket tyder på komplexa samband som ibland kan vara svårt 

att göra sig en konkret uppfattning kring. 

7. 2. 1 Konkret samhällsinkludering 

Under den här kategorin samlades de konkreta utsagorna från intervjuerna, med fokus på vad 

utbildningen bidragit med och hur detta har ökat deltagarnas empowerment i vardagen. Även 

möjligheterna och hindren för att skapa en meningsfull fritid och hur en sådan kan bidra till att de 

inkluderas i samhället diskuteras här. 

7. 2. 1. 1 Lärdomar som ger trygghet och respekt 

De lärdomar som deltagarna uppger att de har fått i utbildningen utgjordes i stora drag av kunskaper 

kring hälsa, barn, föreningslivet, myndigheter, lagar och regler samt hur man söker jobb. Speciellt 

kunskaperna gällande barn och hälsa har har varit grundläggande för deltagarna. Detta kan kopplas 

till den tidigare bristande kunskapen kring hälsa som resultatet visar på, vilket kan ha en betydelse 

för att människor med utländsk bakgrund generellt sett har ett sämre hälsotillstånd än personer som 

är födda i Sverige (Ranjbar et al., 2017). Därmed kan ökad kunskap kring hälsa och hur man tar 
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hand om sina barn och aktiverar dem ha betydelse för hur deltagarna ska kunna uppnå ett så likt 

hälsotillstånd som möjligt i jämförelse med personer som är födda i Sverige (ibid). Att föräldrarna 

vill lära sig att skapa goda relationer till sina barn och att sätta gränser för dem visar på ett 

föräldraengagemang. Bouakaz (2012) talar om de komplementära skolorna i Malmö där föräldrar 

arbetar ideellt som i en folkrörelse för att hjälpa sina barn i deras skolgång, vilket påminner om det 

svenska föreningslivet som också är en utbredd folkrörelse. Idrottsrörelsen i Sverige arbetar för att 

främja goda relationer och gemenskap för att öka både psykisk och fysisk hälsa då idrotten är den 

centrala delen av deras arbete (Strategi 2025, 2018; Riksidrottsförbundet, 2013). Att vara medveten 

om sin hälsa och att kunna ta hand om sig själv och sin familj är viktigt för att kunna uppleva en 

känsla av empowerment, då hälsokunskap ökar förmågan att kunna hantera sin livssituation och 

bidrar till trygghet i samhället . Kunskaperna som deltagarna har erhållit i utbildningen kring hälsa 

och barn är således faktorer som har bidragit till empowerment och inkludering i samhället på ett 

konkret sätt (Edge, Newbold & McKeary, 2014; Askheim, 2007). 

 

Skolan i Syrien framställs av deltagarna som hårdare än skolan i Sverige. Den svenska skolan sätter 

generellt sett inte eleven i centrum som ett redskap för sitt eget lärande i en kontext av 

praktikbaserad kunskapsinlärning enligt Wennergren & Blossing (2015). Att inte sätta eleven i 

centrum för sitt eget lärande kontrasterar mot den typen av teori som ofta tillämpas i integrationen 

av nyanlända där en lärande miljö ofta eftersträvas. Ett exempel är hur “Cultural theory of learning” 

ämnar att inkludera en mångfaldig skara av människor i lärandeprocessen (Biesta, 2011). Även 

idrottssammanhang är exempel på hur man arbetar med integration och skapar lärande i 

gemenskap  vilket utgör en typ av lärande miljö (Strategi 2025, 2018). Lärandet i skolmiljön utgår 

ofta ifrån traditionella principer i form av bland annat förmedlingspedagogik (Lärarförbundets 

förlag, 1996). Därmed finns det ett stort behov av att utveckla skolans metodologiska och teoretiska 

tillvägagångssätt så att inkludering även blir en självklarhet i skolmiljön, där inte enbart elever med 

funktionsvariationer ses som en målgrupp för inkludering utan även nyanlända elever (Skolverket, 

2018), vilket tar begreppet integration till en nivå där det ses i relation till multikulturalism (Berry, 

2008). Deltagarna upplevde vissa lektioner som ibland långtråkiga och de önskade även mer dialog 

då det skulle kunna bidra till gemenskap och förståelse (Wilhelmson & Döös, 2012). Genom att 

tillämpa fler okonventionella metoder som bland annat Wennergren och Blossing (2015) använder i 

skolmiljön där “Community of practice” ligger som grund, ger det utrymme för att kunna arbeta 

med både den konkreta och komplexa inkluderingen på ett effektivt sätt (Cairns, 2013).  Detta har 

visat sig vara att preferera då man har som mål att skapa en lärande miljö för att kunna föra samman 

olika människors likheter (Biesta, 2011). 

 

Att förstå sig på samhällets struktur i relation till vilka myndigheter som finns, var de befinner sig 

och vilka lagar och regler som gäller i landet skapar en ytterligare förståelse för vilket sammanhang 

som man befinner sig i. Att lära sig om samhället på det sättet går att koppla till de tre aspekterna 

inom “Cultural theory of learning”. Då SFI-studenterna har fått kunskaper kring bland annat hälsa 

och samhället av olika föreläsare är det kvalificeringsbegreppet som projektet har utgått från 

(Biesta, 2011). Att föreläsarna kom utifrån samhället och att deltagarna praktiskt fick lära sig om 

första hjälpen och brand samt komma ut till olika föreningar bidrog även till en inkludering likt hur 

Wennergren & Blossing (2015) arbetat med okonventionella metoder. Inkluderingen i sig går även 

att koppla till socialiseringsbegreppet då deltagarna i projektet har fått anpassa sig och lära sig om 

den nya miljö som de befinner sig i. Lärdomarna som SFI-studenterna gjort visar på subjektifiering 

då det belyser vilken betydelse kontexten har haft för individen, vilket i sin tur kan förklara hur 

deltagarna tagit med sig ny kunskap efter utbildningen. En del av subjektifieringen är även att 

deltagarna i en utbildning ifrågasätter den kunskapen som de erhåller i relation till sin egen 

befintliga kunskap. Då kontexten, den lärande miljön är av stor vikt i teorin “Cultural theory of 

learning” enligt Biesta (2011) borde det som lärare vara en prioritet att lägga fokus på att skapa 
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lärande miljöer när de arbetar med elevernas inställning för att uppnå subjektifiering. 

Subjektifieringen i detta sammanhang har bidragit till att deltagarna inte minst gjort kunskapen till 

sin egen enligt Biesta (2011), vilket på så vis har bidragit till empowerment i den nya svenska 

samhällskontexten (Askheim, 2007). En konklusion som kan dras i förhållande till denna diskussion 

är att subjektifiering och empowerment har en tydlig koppling mellan varandra, då båda dessa 

begrepp handlar om att individen stärks på olika sätt bland annat genom kunskap (Biesta 2011; 

Askheim, 2007). Av intervjuerna framkom det även att deltagarna i studien har har ett stort 

engagemang och driv, många är högutbildade och har som mål att kunna växa i samhällsgemenskap. 

Ett mångkulturellt samhälle där alla individer inkluderas och lär av varandra i gemenskap och 

inkludering påminner mycket om hur man strävar efter att arbeta inom idrotten (Spaaija, 2014; 

Messiou & Azaola, 2017; Benson & Eys, 2017). 

 

En övergripande upplevd resultatimplikation som deltagarna framhäver är att utbildningen har 

bidragit positivt till deras inkluderingsprocess och därför bör fortsätta. De menar dock att 

utbildningen skulle kunna anpassas efter olika gruppers behov för att bli mer effektiv och värdefull 

för varje individ. Hur utbildningen bör anpassa sig efter de olika gruppsamansättningarna som 

uppstår är ett komplext problem som tar upp aspekter som både genus och kulturell anknytning i 

relation till lärprocessen. De olika behoven som deltagarna har i studien går att knyta an till de olika 

behov som människor med funktionsvariationer har för att kunna känna en inkludering i samhället 

(Wilton, Fudge Schormans & Marquis, 2017). De upplevda bristerna som presenterats besvarar 

vilka faktorer som är viktiga för inkludering i samhället, och hur det fortsatta arbetet bör 

vidareutvecklas med dessa frågor för att ytterligare öka målgruppens empowerment i samhället. De 

nämnda faktorerna som presenteras ovan i resultatet som bland annat kunskaper kring vilka 

rättigheter och skyldigheter man har i samhället samt kunskaper kring hur man söker arbete och 

körkort har således bidragit till inkludering i samhället och svarar därmed på forskningsfrågorna och 

syftet i studien, dessa kunskaper har i detta sammanhang således även bidragit till empowerment 

(Askheim, 2007). Kunskapen som deltagarna har erhållit i utbildningen har mynnat ut i säkerhet och 

trygghet samt respekt för övriga svenska medborgare. Kunskaperna som förmedlats och förståelsen 

för det samhället som de SFI-studenterna nu lever i har bidragit till att de har en större respekt för 

den svenska kulturen. Den respekt som deltagarna känner för samhället har i sin tur bidragit till 

inkludering då respekt och förståelse för sin omgivning ger möjlighet att bygga upp goda relationer 

till det samhället som man nu är en del av, vilket går att anknyta till socialiseringsbegreppet (Biesta, 

2011). 

 

Att arbeta för att bygga goda relationer och en gemenskap går att koppla till den svenska 

idrottsrörelsen i stort, de arbetar även för att utveckla en identitet (Strategi 2025, 2018). Hur man 

arbetar för att bygga upp en identitet går ytterligare att koppla till subjektifieringen i “Cultural 

theory of learning” (Biesta, 2011). Utan utbildningens hjälp upplever deltagarna att de hade haft 

svårt att utveckla den typen av respekt som de känner idag för det svenska samhället. Att 

föreningslivet bygger på ett demokratiskt utformat regelverk och ideella krafter där det finns ett stort 

engagemang för idrottsrörelsen har troligtvis bidragit till att bygga respekt för det svenska samhället 

(Svensk idrott, 2017a). Det uppfattas positivt att föreningslivet bygger på god moral och en vision 

om att alla ska ha möjlighet att vara med och ha en viktigt meningsfull plats inom verksamheten, 

vilket skapar en förståelse om att alla medborgare även kan finna en viktig meningsfull plats i 

samhället. Idrotten ger också förutsättningar att skapa och utveckla sociala relationer och lära av 

varandra (Kittelmann Flensner, Korp & Lindgren, 2017). Föreningslivet kan därmed upplevas som 

en inkluderande miljö till skillnad från samhället i stort som ibland kan framstå som kallt och svårt 

att ta sig fram i enlighet med de hinder som deltagarna i projektet har upplevt. Baker-Lewton, Sonn, 

Nyuol Vincent och Curnow (2017) nämner i sin tur att separatistiska idrottssammanhang skulle 

kunna fungera som ett komplement till andra metoder för att skapa en mer inkluderande i idrott, då 



 
Linnea Axelsson, Emilia Engström, Hilda Göransson Blomberg, HPP15 

35 
 

det skapar en möjlighet att växa på sina egna villkor. Problemen som nämns förekommer bland 

annat i relation till sociala koder och konventioner som inte riktigt stämmer överens med de 

lärdomar som deltagarna har med sig från sitt hemland. Därmed skulle problematiken framställas 

som att det handlar om att förena de olika lärdomar som deltagarna har tagit genom olika kontexter 

och sammanhang, till att fungera i den nya kontext som de nu hamnat i och med deras kunskap 

skapa en förståelse för det svenska samhället (Svensk idrott, 2017a). Utan den kunskap som 

deltagarna i utbildningen erhållit hade de varit en riskgrupp för att hamna i assimilering, separation 

samt marginalisering i samhället (Berry, 2008). 

7. 2. 1. 2 Betydelsen av en meningsfull fritid 

Utbildningsprojektet "Introduktion till idrotts- och föreningslivet" kretsar kring människors fritid 

med fokus på hälsa, gemenskap och inkludering i samhället. Hela den svenska idrottsrörelsen har ett 

intresse av att rekrytera fler ideella krafter, i synnerhet i gruppen nyanlända då detta är en stor grupp 

människor som ofta saknar heltidsarbete och därmed kan antas ha gott om tid för att ägna sig åt 

idrottsligt engagemang och ledarskap. Dessa individers närvaro i föreningslivet ses dessutom som 

en utmärkt möjlighet att öka mångfalden och föra in nya perspektiv och kunskaper (Svensk idrott, 

2017b). Frågan är om intresset för ett sådant utbyte är besvarat. För SFI-studenterna som vill 

komma in i samhället och hitta sin plats upplevs basala delar i tillvaron, såsom jobb, bostad, körkort 

och studier, som viktigare än att få ägna sig åt fritidsintressen vilket visar på vad som är primärt och 

sekundärt enligt deltagarna. Deltagarna ser det heller inte nödvändigtvis en självklar koppling 

mellan inkludering i samhället och idrotts- och föreningslivt, även om idrott ofta har använts som 

och betraktats som ett sätt att skapa möten mellan olika kulturer och låta människor förenas i 

gemenskap (Spaaija, 2014; Messiou & Azaola, 2017; Benson & Eys, 2017). 

 

Synen på idrott skiljer sig också mellan olika länder, vilket bland annat Hertting och Karlefors 

(2013) har pekat på. I deras studie betraktas svensk idrott av nyanlända barn som å ena sidan formell 

och regelstyrd men å andra sidan mer jämställd och demokratisk. Av intervjuerna framkommer att 

även inställningen till ledig tid och dess möjligheter skiljer sig från den svenska synen, då den är 

starkt influerad av kulturen från deltagarnas hemländer. Där har fritiden varit mer begränsad och i 

första hand tillägnats familjen snarare än individens egen utveckling. Att familjelivet har en så stor 

betydelse behöver dock inte vara ett hinder utan kan också ses som en möjlighet till lärande genom 

socialisering (Biesta, 2011). I intervjuerna framkom tydligt att de deltagare som var föräldrar 

uppskattade att de fått information om fritidsaktiviteter och idrottsföreningar för barn vilket går att 

återkoppla till föräldraengagemanget som tidigare nämnts i diskussionen i koppling till 

komplementära skolor i Malmö (Bouakaz, 2012). Informationen har också bidragit till en 

kvalificering då de försökt ge sina barn en meningsfull fritid genom att anmäla dem till olika 

föreningar (Biesta, 2011). Då familjen umgås på ett sådant sätt bidrar det till att skapa en upplev 

meningsfull fritid, att barnen har en möjlighet att stå på egna ben och bli självständiga i en sport 

bidrar även till empowerment (Askheim, 2007). Strandbu et al. (2017) lyfter i en studie fram 

idrotten som en träffpunkt för familjer, där föräldrarna kan stärka relationen till sina barn genom att 

engagera sig i deras intresse. Att visa på den här möjligheten skulle kunna göra fler vuxna 

nyanlända intresserade av att delta mer aktivt i den svenska idrotts- och föreningslivet. Inte minst då 

forskning av Bouakaz (2012) visar på en utbredd förekomst de komplementära skolorna bland 

familjer med utländsk bakgrund i Malmö, vilket tyder på ett starkt föräldraengagemang som 

dessutom sträcker sig förbi de egna blodsbanden. Engagemanget i dessa komplementära skolor är 

frivilligt och liknar på så sätt arbetet som bedrivs i ideella idrottsföreningar (Bouakaz, 2012; 

Riksidrottsförbundet, 2018). Med andra ord borde steget till att engagera hela familjer med utländsk 

bakgrund i idrottsrörelsen inte vara så långt. Skillnaden är kanske främst att komplementära skolor 

uppkommer på föräldrarnas eget initiativ och på deras villkor medan det svenska föreningslivet är 

präglat av svensk kultur och därmed kan bära på outtalade krav på anpassning till detta. Inte minst 
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de språkliga kraven är något som kan vara till besvär för nyanlända och därför behöver beaktas. Då 

kan riktade insatser till målgruppen, såsom tillfälliga separatistiska idrottslag och aktiviteter, vara ett 

sätt att skapa större trygghet och intresse för deltagande (Kittelmann Flensner, Korp & Lindgren, 

2017; Baker-Lewton et al., 2017). Dock är uppdelningar efter ursprung något som också kan ses 

som oetiskt och kontroversiellt, vilket bör finnas i åtanke inför eventuella interventioner i den stilen. 

 

Ett annat sätt att skapa möjligheter för en mer meningsfull fritid präglad av gemenskap, respekt och 

lärande i kulturella möten är att skapa mötesplatser för människor med olika etnisk, kulturell och 

socioekonomisk bakgrund som också är öppen för människor ur olika generationer och med andra 

skilda förutsättningar. Deltagarna i studien har påpekat att de saknar platser att gå till och saker att 

göra i sin närmiljö, i synnerhet på vintern då de behöver platser inomhus att umgås på. Då de har 

efterfrågat platser att gå till med sin familj skulle dessa utrymmen kunna innefatta lokaler med 

lekmöjligheter för barnen och fikamöjligheter för föräldrar, samt även möjlighet till gym och 

spontanidrott som främjar hälsan. Dessa platser bör vara kostnadsfria att besöka och använda då de 

ska vara öppna för alla och ett syfte ska vara att främja integration, inkludering och 

samhällsgemenskap genom bland annat idrott och liknande aktiviteter, som sedan tidigare anses 

vara en välfungerande metod för att skapa inkluderande möten (Spaaija, 2014; Messiou & Azaola, 

2017; Benson & Eys, 2017). Arbetet som bedrivs på platserna bör därför bygga på ideella insatser 

och här kan då idrotts- och föreningslivet få utrymme att värva och motivera människor av olika 

bakgrund till att delta i deras aktiviteter. Efterfrågan på platser att spontant mötas och umgås på 

förekommer inte bara hos den här målgruppen, exempelvis visar en LUPP-undersökning (2015) att 

ungdomar i högstadiet och gymnasiet saknar sådana platser och miljöer och önskar att dessa ska 

skapas. Ungdomsgårdar och mötesplatser för äldre förekommer redan, såväl som lekplatser för barn, 

men att dessa ofta är uppdelade för specifika åldersgrupper innebär ett hinder för mänskliga möten, 

vilket kan överbryggas i skapandet av en stor, gemensam umgängesplats med många olika 

möjligheter som kan locka människor med olika behov. I skapandet av en sådan plats bör givetvis 

representanter från olika berörda målgrupper medverka i planeringen för att öka empowerment och 

uppnå en så god effekt som möjligt ur inkluderingsperspektiv (Askheim, 2007). 

 

7. 2. 2 Inkluderingprocessens komplexitet 

Inkludering innebär att samhället blir mer mångkulturellt och därmed också mer komplext, då 

fördomar och normer kan skapa segregation (Berry, 2008). Här beskrivs några situationer som har 

att göra med kultur och genus samt vilka brister och problem SFI-studerande har upplevt i 

utbildningen och samhället. 

7. 2. 2. 1 Verbalt och kulturellt möte  

Skillnader och oenigheter förekommer alltid i olika hög grad när kulturer möts. Synen på hur sådana 

skillnader ska bemötas och hanteras kan skilja sig åt väldigt mycket, både i olika länder och bland 

olika människor. De flesta är dock överens om att segregation och ojämlikhet inte är önskvärt och 

Skillnader och oenigheter förekommer alltid i olika hög grad när kulturer möts. Synen på hur sådana 

skillnader ska bemötas och hanteras kan skilja sig åt väldigt mycket, både i olika länder och bland 

olika människor. De flesta är dock överens om att segregation och ojämlikhet inte är önskvärt och 

att målet är att alla människor, oavsett bakgrund, ska känna sig som en del av samhället. En 

uppfattning om hur detta ska uppnås kan vara att den som kommer utifrån och är i minoritet behöver 

lämna sin kultur och sin bakgrund för att på bästa sätt passa in i det nya sammanhanget. En annan 

uppfattning är att flera skilda kulturella uttryck och traditioner kan förekomma samtidigt och att 

samhället behöver skapa utrymmen för dessa skillnader istället för att försöka radera ut dem och 

skapa assimilation (Berry, 2008). I Kittelmann Flensner, Korp och Lindgrens studie (2017) beskrivs 
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olikheter också som en styrka snarare än ett problem och de intervjuer de har gjort visar att 

ömsesidigt intresse är ett bra sätt att mötas från olika kulturer. 

En skillnad som behöver överbryggas och där det stora ansvaret landar på den utifrånkommande är 

språket. Det här är något som alla deltagarna upplever som mycket viktigt, inte bara för att det är ett 

krav och en förväntning från samhället utan för att de själva har stor nytta av att behärska det 

svenska språket och anser att deras liv begränsas av bristande språkkunskaper. Språk sågs dels som 

en möjlighet att tillskansa sig information om samhället och dels som ett sätt att känna tillhörighet 

och gemenskap. Utan språkkunskaper försvåras alltså inkluderingsprocessen och individen hamnar 

utanför samhället i exkludering (Berry, 2008). Känslan av empowerment påverkas också mycket av 

hur bra en person hanterar det svenska språket och deltagarna uppgav att de vågade betydligt mer 

när de kunde uttrycka sig, förstå andra och föra samtal på svenska. Att sätta språket i fokus och 

ständigt öva på det i olika sammanhang är därför ett sätt att bidra till inkludering och empowerment 

för målgruppen (Askheim, 2007). Under utbildningen deltar en tolk för att hjälpa deltagarna att 

förstå vad som berättas och det kan vara positivt när många är nyanlända och skulle ha svårt att ta 

till sig ny kunskap på enbart svenska. Dock är det viktigt att deltagarna också får utmanas språkligt 

både genom att ställas inför nya ord och begrepp och genom att själva tala svenska och inte bara 

prata med varandra eller tolken. Just språkliga utmaningar var också något som deltagarna själva 

lyfte som ett behov för att de ska kunna utvecklas. Genom att utmanas i detta kan de öka sin 

empowerment och i längden bli mer inkluderade i samhället (ibid). 

I förbindelse till språket menar även Hunter, Gambell & Randhawa (2005) att det har en betydelse 

om man är man eller kvinna eftersom män är mer verbala än kvinnor. Hur verbal man är som 

individ har således också en betydelse för hur man kan tillämpa språket och inkluderas i samhället 

(ibid). Att öka SFI-studenternas verbala förmåga minskar således risken för exkludering i samhället 

och går i enlighet med utbildningens syfte. Deltagarna i studien har nått en insikt om att de kan 

skapa sin egen uppfattning om samhället och bilda en egen ny kultur och tillhörighet i Sverige 

genom att behålla de traditioner som skapar en tillhörighet hos dem, men även att plocka delar av 

den nya svenska kulturen som de uppskattar och har nytta av. Deltagarnas insikt kan ses till likhet 

med hur Bouakaz (2012) arbetat med på de komplementära skolorna i Malmö då de arbetar utifrån 

att skapa ny kunskap och samtidigt behålla sin kultur vilket återkopplar till livshistorien (Billet, 

2003).  

 

De många kulturskillnader som blir tydliga i denna studie kan inte enbart överbryggas genom krav 

på att överge den egna, invanda kulturen och ersätta den med svenska vanor och traditioner. Precis 

som den som lär sig ett nytt språk inte glömmer sitt gamla utan snarare berikas med ett extra så vill 

deltagarna i studien ha rätt att behålla delar av sin egen kultur samtidigt som de anammar delar av 

den svenska (Bouakaz, 2012). De upplever dock inte alltid att omgivningen förstår och respekterar 

det här behovet, exempelvis när det kommer till kvinnors val att bära slöja. Att själv få uttrycka 

önskemål och tankar och inte bara ha förutbestämda definitioner att förhålla sig till menar Edge, 

Newbold och McKeary (2014) är viktigt då gruppen har sina unika behov som inte nödvändigtvis är 

precis samma som svenskföddas behov. Att få bevara sin egen kultur kan också vara ett sätt att öka 

sin empowerment vilket i längden ger större möjligheter att ta till sig ny kunskap (Bouakaz, 2012; 

Askheim, 2007). Livshistorien bidrar till komplexitet av hur deltagarna tar in och tillämpar ny 

kunskap i relation till vad de tidigare har för förståelse om samhällets struktur och normer. Dessa 

faktorer skulle även kunna skapa en förståelse så att svenskar hade kunnat få en bättre förståelse för 

vad de är de nyanlända går igenom i inkluderingsprocessen. Därför är det viktigt att det kulturella 

utbytet sker så att en förståelse och diskussion uppstår kring deltagarnas livshistoria uppstår i 

förhållande till vilken kultur som man kommer ifrån. Det kan vara svårt att lära sig hur samhället är 

uppbyggt om man tror att man redan vet hur det fungerar. För att kunna ta till sig ny kunskap i 
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relation till den man redan har är det viktigt att vara öppensinnad och nyfiken, det gäller både 

nyanlända och svenskar i inkluderingsprocessen (Bouakaz, 2012;Billet, 2003). 

 

För att kunna inkluderas i samhället önskar deltagarna mer dialog och respektfulla möten mellan 

kulturer snarare än pådyvlande av svensk kultur och svenska normer utifrån. Det skulle öppna upp 

för en ökad empowerment och viljan att ta till sig ny kunskap och ta del av vad de ser som positivt i 

den svenska kulturen (Askheim, 2007). Att bara få höra att den egna livsstilen är fel och måste 

ändras kan däremot närmast ge motsatt effekt, minska empowerment och förhindra inkludering. På 

så vis kan begreppet assimilering anknytas till att deltagarna själva inte upplever att de har någon 

vidare möjlighet att berätta om sin egen kultur (Berry, 2008). Om deltagarna i projektet skulle 

tvingas ta till sig all ny kunskap och anpassa sig helt och hållet efter det svenska samhället skulle 

utbildningen leda till assimilation, vilket i sin tur går emot hela utbildningens syfte. Därför är det av 

stor vikt att deltagarna genom dialog och ett normkritiskt tänk får en möjlighet att arbeta för att 

behålla sin egen kultur i det nya kulturella sammanhanget som de kommer till i relation till studiens 

syfte (Wilhelmson & Döös, 2012; Vinthagen & Zavalia, 2014). Assimilation och integration är en 

form av motpoler enligt Berry (2008) där assimilering gör att gruppen nyanlända slutar att existera i 

samhället istället för att inkluderas. Bibehållandet av kulturen skapar trygghet och empowerment 

vilket i sin tur leder till inkludering. Ett multikulturellt samhälle och inkludering bygger på att 

individen har en möjlighet att vara delaktig, det finns även ett fokus på samverkan och demokrati 

där allas olikheter värdesätts och olika individer förenas. Faktorer som ålder, civilstånd, boende och 

ursprung har således inte någon betydelse och att arbeta för att uppnå detta skulle även kunna bidra 

till att eventuella fördomar och normer kring att vara nyanländ upphör (ibid; Nationalencyklopedin, 

2018). De nämnda faktorerna i sig har är även en del av livshistorien (Billet, 2003). Förståelse kring 

denna komplexitet är ett redskap för att kunna skapa en utbildning som kan bidra till inkludering i 

samhället där integration är ett steg i denna process (Berry, 2008). 

 

Något som hade stärkt deltagarnas empowerment på ett väldigt konkret sätt var när de fått besök av 

en kvinna som själv invandrat till Sverige och därmed delade många av deras erfarenheter av att 

vara ny i Sverige (Askheim, 2007). Hon kunde med sin bakgrund på ett mer direkt och personligt 

sätt än andra utbildare skildra inkluderingsprocessen och därmed framstå som en positiv förebild för 

utbildningsdeltagarna. Där andra utbildare, med svensk bakgrund, kan bidra med praktisk kunskap 

för deltagarna att ta till sig genom kvalificering och subjektifiering så gav den här kvinnans besök 

lärdomar och insikter på ett djupare plan (Biesta, 2011). Hennes besök kan härledas till socialisering 

på så sätt att deltagarna kunde identifiera sig med henne och kände en social samhörighet som 

hjälpte dem att ytterligare ta till sig kunskaperna (ibid). Därför kan fler sådana möten med personer 

som SFI-studerande kan identifiera sig med vara ett värdefullt sätt att öka möjligheterna till lärande 

och empowerment (Askheim, 2007). 

 

Ytterligare en förutsättning för att individerna ska kunna socialisera sig är att de vågar att ta sig ut i 

samhället, då det är där som deltagarnas lärdomar tillämpas i sociala kontexter (Biesta, 2011). Den 

praktiska kunskapen som deltagarna erhåller då de rör sig i en social kontext förbereder dem för att 

kunna bemöta och hantera olika hinder som de stöter på i samhället. När en individ har alla 

redskapen för att bli en del av samhället men inte riktigt vågar att praktisera de lärdomar som hen 

tagit är det empowerment i den kontexten som individen är i behov av (Askheim, 2007). Därmed är 

det positivt med fler besök ute i verksamheter och föreningar som uppmuntrar deltagarna till att 

skapa sina egna upplevelser i verkligheten på ett praktiskt och konkret sätt. Detta kan bidra till 

känsla av tillhörighet i sammanhanget vilket erhålls då deltagarna får vara självständiga i samhället, 

inte helt olikt upplevelsen hos personer med funktionsvariationer som står i fokus i Wilton, Fudge 

Schormans & Marquis (2017) studie. Där visas att personer med funktionsvariationer upplever en 

form av självständighet i relation till shopping. Att kunna gå och handla utan att stöta på språkliga 
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svårigheter och andra problem i kontexten skulle även kunna styrka empowerment hos individerna 

vilket tillåter dem att inkluderas i samhället istället för att vara en målgrupp för exkludering 

(Askheim, 2007; Berry, 2008). Att SFI- studenterna upplever att de kan behärska språket och har en 

förståelse för den svenska kulturen kan på samma sätt tillföra en känsla av tillhörighet ute i 

samhället (ibid). I mötet med det nya samhället är det även fördelaktigt om intresset från båda parter 

är ömsesidigt så att ett kulturutbyte kan ske, enligt de önskemål som tidigare framkommit, snarare 

än en process där deltagarna förväntas anpassa sig och ta efter utan att ifrågasätta. Det är viktigt att 

tillgodose önskemålet som nämns från deltagarna och att kulturutbytet sker eftersom det vidare går 

att koppla till assimilering, men även marginalisering om deltagarnas önskemål inte tas i beaktning 

(Berry, 2008). Diskussion och dialog är goda pedagogiska verktyg som anses fungera bättre än 

klassisk förmedlingspedagogik i inkluderingsprocessen då okonventionella metoder framhävs som 

mer förmånliga (Wilhelmson & Döös, 2012; Lärarförbundets förlag, 1996; Wennergren & Blossing, 

2015). 

 

7. 2. 2. 2 Jämställdhet mellan män och kvinnor i ett nytt sammanhang 

Då genus är något som har betydelse i samhället i stort är det rimligt att anta att genus även påverkar 

människor i en utbildning (Hunter, Gambell & Randhawa, 2005). Eftersom studiens huvudfokus 

inte har varit genus har utsagorna i relation till studiens forskningsfråga varit mycket vaga. 

Framförallt resultatet som ämnar att svara på frågan är förhållandevis tunt, vilket även nämns i 

metoddiskussionen. Således förlitar vi oss mycket på tidigare forskning kring ämnet som stöd för 

utsagorna. Idrottsrörelsen i Sverige har har satsat på att integrera människor i genom idrott, däremot 

har det varit svårt att se statistiskt hur utbildningen har bidragit till inkludering i samhället där etnisk 

mångfald varit ett fokus (Lundberg, 2017; Fundberg, 2017). Trots mångårigt arbete med 

jämställdhetsfrågor inom idrottsrörelsen visar statistik att det fortfarande är fler män och pojkar som 

idrottar än flickor och kvinnor (Sisu Idrottsutbildarna, 2018b; Fundberg, 2017) och skillnaden är 

extra tydlig bland människor med utländsk bakgrund (Grahn 2017). Många flickor som kommer till 

Sverige är också vana att bara få titta på när pojkar idrottar, enligt Hertting och Karlefors (2013). 

 

Studiens resultat visar på att även de SFI-studerande har normer och traditioner med sig från sina 

hemländer som innebär att idrott förknippas med män och att kvinnor hade betydligt mindre 

möjligheter att aktivera sig på sin fritid, vilket stämmer med tidigare forskning (Hertting & 

Karlefors, 2013; Grahn, 2017). Ändå visar de SFI-studerande en öppen attityd med nyfikenhet och 

respekt inför det svenska samhällets strävan efter jämställdhet. Deltagarna i projektet intresserar sig 

alltså för att ta del av svensk kultur och svenska normer för att bättre kunna hantera det nya 

sammanhanget de befinner sig i. Behovet av att hålla fast vid begränsande könsroller upplevs 

således inte särskilt stort och det finns en uppskattning gentemot idén om att alla, oavsett kön, ska 

ha samma möjligheter. Detta visar på att utbildningen arbetat med deltagarnas livshistoria på ett bra 

sätt i förhållande till genus (Billet, 2003). Arbetet går även att koppla till hur den komplementära 

skolan fungerar i Malmö, där eleverna får möjlighet att stärka sin egen kultur samtidigt som de 

skapar ny kunskap om det svenska samhället i relation till vad den svenska skolan lär ut (Bouakaz, 

2012). 

 

Det tidigare nämnda besöket av en kvinna med invandrarbakgrund tjänar även här som exempel på 

hur dialog och reflektion kan bidra till ett fördjupat lärande (Wilhelmson & Döös, 2012). Genom att 

deltagarna själva fick formulera sina tankar om kvinnans erfarenhet av att ha begränsats av sin 

familj, så kunde de nå fram till en insikt om vikten av frihet för kvinnor som troligtvis inte hade 

blivit lika grundlig i en annan lärsituation. Att de fick ta del av hennes kunskaper och ta lärdom av 

dem går att relatera till det okonventionella lärandet (Wennergren & Blossing, 2015). De fick här 

chansen att ta till sig kunskapen genom kvalificering, men också att själva sätta sig in i situationen 
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och samtala om den genom subjektifiering och socialisering (Biesta, 2011). Om de hade saknat det 

mångkulturella sammanhang som kvinnan presenterade och fått informationen tilldelad sig med 

tydliga indikationer om rätt och fel så finns risken att de inte hade kunnat relatera till och ta till sig 

kunskapen i samma utsträckning (Berry, 2008). Det hade också minskat deras empowerment då de 

inte hade fått samma utrymme att själva bilda en uppfattning och skapa sin egen kunskap (Askheim, 

2007). Att genus har en betydelse i utbildningen går att koppla till att utlandsfödda kvinnor har en 

väldigt låg representation i ledande positioner. Även utlandsfödda män har en låg position men de 

har ändå en högre representation i förhållande till utlandsfödda kvinnor. Däremot är det svårt att 

avgöra om genus har en betydelse för inkludering då det är flera andra faktorer som också spelar in, 

såsom rasism och exkludering (Fundberg, 2017). I koppling till studien av Hunter, Gambell & 

Randhawa (2005) görs samma anknytning. Inte heller de kan med säkerhet tala om vilken betydelse 

genus, i det här sammanhanget hur man behandlar pojkar och flickor olika i skolmiljön, har för hur 

män och kvinnor agerar verbalt i relation till den sociala konstruktionen av könsnormer (ibid). 

Resultatet som framkommit i studien pekar däremot på att genus skulle kunna ha en betydelse för 

inkludering i ett nytt sammanhang då kvinnorna framhåller problematiken av att bära slöja samt 

olika samhällsnormer kring att vara kvinna. Att inte sätta sig själv i en ledande position skulle enligt 

Fundberg (2017) kunna vara en sådan norm. Att bära slöja i det svenska samhället och att inte ha 

samma möjligheter till de platser att vara på som de hade tidigare upplevs inte som ett speciellt stort 

problem, det ses snarare som en självklarhet att kvinnorna skulle anpassa sig efter det svenska 

samhället men samtidigt klä sig som de alltid gjort då de trivs i det och det skapar en trygghet. 

Eftersom resultatet pekar på att slöjan skulle kunna bidra till empowerment hos kvinnorna även om 

den till en början gör dem utsatta för exkludering i samhället och blir ifrågasatta kring varför de har 

gjort valet att bära slöja (Askheim, 2007). Då det kommer till hur jämlikhetssituationen ser ut 

mellan manligt och kvinnligt belyser resultatet att dessa skillnader är mindre i Sverige än vad de är i 

Syrien. Att de stereotypiska normerna följer med till Sverige är inte helt otänkbart, då det går att se 

större skillnader mellan män och kvinnor som kommer till Sverige än vad det finns mellan 

grupperna som är födda i Sverige (Fundberg, 2017). 

 

Att inkluderingsprocessen av SFI-studenter har utspelat sig i ett projekt om idrotts- och 

föreningslivet kan ha haft en negativ påverkan på inkluderingen av kvinnor i samhället eftersom de 

olika könsrollerna ofta förstärks i idrottssammanhang (Grahn 2017). Att utbildningen just sker i ett 

idrottssammanhang skulle å andra sidan kunna vara positivt eftersom det visar på att kvinnan i det 

svenska samhället har större möjlighet att deltat i idrottsaktiviteter, vilket kan slå hål på de normer 

som SFI-studenterna har med sig från Syrien. På så vis skulle utbildningen kunna stärka kvinnans 

integration i samhället ytterligare via normkreativitet (Vinthagen & Zavalia, 2014). De verbala 

skillnaderna som går att se i skolmiljön har även en betydelse för hur kunskapen kring jämlikhet tas 

emot av SFI-studenterna, då det har visat sig att kvinnor gynnas genom positiva kommentarer och 

oftare får hjälp att lära sig nya saker. Således kan de lättare hantera ett nytt sammanhang medan 

männen istället får klara sig mer på egen hand och hjälper andra och i relation till det är mer verbala 

(Hunter, Gambell & Randhawa, 2005). I och med att männen är mer verbala har de också lättare till 

inkludering då man tittar på dialogkompetensen (Wilhelmson & Döös, 2012). Hur man i sin tur 

arbetar med dialogkompetens och genus för att öka inkluderingen i samhället går ytterligare att 

anknyta till normkritiken (Vinthagen & Zavalia, 2014). 

 

Jämställdhetsnormen är en sådan typ av tillhörighet i den svenska kulturen som deltagarna tycks 

vara positivt inställda till att ta in i sin egen kultur. Att de har fått en positiv bild av 

jämställdhetsnormen skulle kunna bero på idrottens sedan länge pågående arbete för att åstadkomma 

jämställdhet genom bland annat jämn könsfördelning i idrottsföreningarnas styrelser. Detta handlar 

om att på lång sikt öka antalet deltagare i exempelvis föreningslivet, samt uppnå en jämlik hälsa 

bland befolkningen (Sisu Idrottsutbildarna, 2018b). Ett annat viktigt arbete inom idrotts- och 
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föreningslivet handlar om integration, men då både gruppen kvinnor och gruppen nyanlända är 

underrepresenterade enligt Fundberg (2017) är det viktigt att arbeta på flera plan samtidigt för att 

skapa en inkludering som tar hänsyn till många olika faktorer. 
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8. Slutsats 
Resultatet pekar på att inkluderingsprocessen utgår från en konkret och en komplex kontext. Den 

konkreta och komplexa inkluderingen går att ta sig an på olika sätt, men i en utbildning som är till 

för att inkludera människor i samhället bör dessa två delar av inkluderingsprocessen kombineras på 

ett pedagogiskt och genomtänkt sätt. Exempelvis bör deltagarna i en utbildning som ämnar till 

inkludering i samhället få möjlighet att genom subjektifiering skapa sig kunskap kring hur samhället 

ser ut. När de själva erhåller redskapen att bilda sig en egen uppfattning och hitta vägar att 

övervinna de hinder som de stöter på ökar också empowerment vilket påverkar lärprocessen 

positivt. De olika hindren går att belysa både utifrån ett konkret och ett komplext perspektiv. Då den 

konkreta inkluderingen står i fokus blir kunskap om samhället en utmärkande punkt, men också hur 

individen skapar en meningsfull fritid i vardagen. För att skapa sig en meningsfull fritid i vardagen 

är möjligheten att kunna göra spontana aktiviteter och hitta på saker i gemenskap med andra något 

som kan styrka empowerment i samhället och på så vis bidra till inkludering. 

Då vi istället studerar de komplexa faktorerna i inkluderingsprocessen stöter vi på olika kulturella 

skillnader som uppstår i verbala och kulturella möten. Dessa skapar ibland problem och 

kulturkrockar som kan göra det svårt att skapa en god relation till det nya sammanhanget som man 

försöker bli en del av. De som redan är en del av sammanhanget har svårt att bygga upp en relation 

till den som vill bli inkluderad i gemenskapen, i det här fallet den svenska kulturens gemenskap. I 

teorin Cultural theory of learning är kontextbegreppet viktigt och som lärare borde det därför vara 

en prioritet att lägga fokus på att skapa lärande miljöer i arbetet med elevernas inställning för att 

uppnå en så bra utbildning som möjligt. Även genus är en aspekt som i resultatet syns som en 

problematik i den komplexa inkluderingen. Den komplexa inkluderingen står för hur olika 

människor tolkar och uppfattar olika företeelser och hur människor kan hitta sin plats i de olika 

kontexter som uppstår ute i samhället. För att skapa förståelse är uppbyggnaden av goda relationer 

ett viktigt redskap för inkludering. Deltagarna i studien har visat ett stort intresse för att låta 

lärprocessen influeras av ett ömsesidigt kulturutbyte som i större mån kan bidra till inkludering, 

medan ett lärande som fokuserar på enkelriktad förmedlingspedagogik riskerar att leda till 

assimilering. Då en människa har hittat sin plats i samhället och känner sig hemma har 

inkluderingsprocessens mål uppnåtts och när flertalet individer upplever samma sak är vi på god väg 

till att bygga ett mångkulturellt samhälle. Hälsopedagogiken är ett redskap som möjliggör 

inkludering i samhället då den den har ett salutogent helhetsperspektiv på människan vilket bidrar 

till att skapa förståelse för individen och låter människan hamna i fokus. I längden syftar detta till att 

skapa en jämlik hälsa för alla, vilket även innefattar inkludering i samhället för alla olika grupper. 
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9. Implikationer och förslag till vidare forskning 
En utvecklingsmöjlighet i relation till projektet skulle kunna vara att bygga på samma typ av 

koncept i andra delar av samhället. Att utveckla projektet i ett sammanhang som utgår ifrån kreativa 

uttrycksformer skulle troligtvis vara gynnande för dem som inte uppvisar ett intresse för 

idrottsverksamheten. Att anknyta projektet till exempelvis teater, dans och musik vid sidan av det 

projekt som redan finns skulle troligtvis locka fler och skapa möjligheten hos individerna att våga ta 

sig ut i samhället på ett annat sätt. Som nämnt i studien har alla människor olika behov beroende på 

var i livet individen befinner sig och utifrån vilka intressen som denne har. Att göra både idrott och 

kreativa uttrycksformer till en del av vardagen skulle kunna bidra till ett mer mångkulturellt 

samhälle då båda kan föra samman människor oavsett kön, ålder samt etnisk och kulturell bakgrund. 

Att inkludering uppstår i andra typer av möten skulle även öppna upp för ytterligare dialog vilket 

var något som efterfrågades i projektet. Inkluderingsprocessen handlar således i stort om att hitta 

gemensamma nämnare mellan kulturer så att respekt och förståelse kan utvecklas och bidra till 

gemenskap i en ny kontext där alla individer upplever att de har en meningsfull plats. Hur 

arbetskulturen ser ut i olika företag och hur människor interagerar med varandra i olika sociala 

kontexter är mycket närbesläktat med den inkluderingsprocess i samhället som nyanlända går 

igenom. Således tyder det på att vi inte är så olika varandra som det ibland framställs, trots att vi 

kommer ifrån olika kulturer. 

Då genus och dess påverkan på inkludering var en av tre forskningsfrågor men inte fanns med i 

syftet och heller inte hamnat i fokus under studiens gång har det varit svårt att framställa ett tydligt 

och djupgående resultat kring frågan. Därför skulle det kunna vara av värde att göra fler studier där 

frågan hamnar mer i fokus och utvecklas vidare. Då skulle också mer generella slutsatser kunna dras 

ur ett större perspektiv än vad som var fallet i den här studien där resultatet står i relation till den 

utbildning som studerats. En metod skulle kunna vara att via normkreativ kvantitativ 

korrelationsanalys som kompletteras med en kvalitativ del undersöka ämnet genus djupare. Genom 

ett sådant tillvägagångssätt skulle inte enbart kvantifierad data som belyser temat framkomma, utan 

även en kvalitativ del som förklarar komplexiteten i ämnet. Då vår studie enbart tar upp en liten del 

av detta komplexa ämne anser vi att det bör beforskas ytterligare för att kunna ge ett mer konkret 

resultat på den komplexa frågan om genus. Forskning bör också riktas mot vilka faktorer som kan 

verka diskriminerande och segregerande inom det svenska idrotts- och föreningslivet då tidigare 

studier visar på att detta eventuellt kan vara ett utbrett problematiskt fenomen (Fundberg, 2017; 

Baker-Lewton, Sonn, Nyuol Vincent och Curnow, 2017). Med fördel kan sådan forskning 

kombineras med analys kring genus för att undersöka vilka behov som behöver bli tillgodosedda 

hos nyanlända kvinnor för att de ska känna sig välkomna i idrottsvärlden och kunna vara lika 

delaktiga som andra grupper vilket i längden är en viktig bidragande faktor för att uppnå en jämlik 

folkhälsa i Sverige. 
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11. Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1, Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

● Vad hade ni för förväntningar på utbildningen innan den började? 

● Levde utbildningen upp till era förväntningar? 

 

● Vad har utbildningen gett er för nya kunskaper? 

● Hur har er nya kunskap påverkat er vardag och era relationer? 

● Har utbildningen påverkat hur ni spenderar er fritid? Har det påverkats av om ni är män 

eller kvinnor? 

● Vad betyder en meningsfull fritid för er? 

● Vilka svårigheter har ni stött på i samhället och hur har er attityd till dem förändrats? 

● Hur tänker ni ta med er de kunskaperna ni fått av utbildningen på er fritid? 

● Upplever ni att utbildningen har givit er större självsäkerhet i vardagen? 

● Känner ni att ni vågar ta för er mer i samhället efter utbildningen, hur? 

● Har ni fått bättre förståelse kring hur det svenska samhället fungerar? 

● Vad hade hjälpt er att skapa ytterligare förståelse kring det svenska samhället? 

● Vad tror ni att man hade kunnat göra för att öka er självsäkerhet? 

● Hade det hjälpt att arbeta med självkänsla, trygghet och egenmakt? 

● Känner ni er tryggare i samhället efter utbildningen? 

● Har ni fått det lättare att röra er i samhället efter utbildningen? Hur då? Delaktighet 

● Hur hade man kunnat göra det lättare för er att röra er i det svenska samhället? 

● Hur hade utbildningen kunnat förbättras för att hjälpa er i vardagen? 

● Var det något i utbildningen som var svårt att förstå eller ta till sig? 

● Vad har ni saknat i utbildningen? 

● Hur har ditt sociala nätverk förändrats? 

 

Kvalificering 

Socialisering 

Subjektifiering 
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11.2 Bilaga 2, Missivbrev 

Hej! Vi är tre elever som läser det hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Vi 

vill ta reda på era upplevelser och tankar kring projektet "Introduktion till idrotts- och 

föreningslivet" där vi har fått möjlighet att samarbeta med Patrik och Arbnora som ni känner 

sedan tidigare. Syftet med den undersökning vi vill göra är att få kunskap om hur utbildningen har 

påverkat er vardag. 

Vi kommer att träffa er i grupp för att prata om projektet och ställa lite frågor om hur ni har 

upplevt det. Detta samtal kommer att spelas in, men era namn och identiteter kommer att hållas 

hemliga. De resultat som vi får fram kommer att presenteras i vår kandidatuppsats och besvara hur 

"Introduktion till idrotts- och föreningslivet" kan hjälpa människor in i samhället. Det är självklart 

frivilligt att delta, men vi skulle vara mycket tacksamma om ni skulle vilja var med. 

Vänliga hälsningar Hilda Göransson Blomberg, Linnea Axelsson & Emilia Engström 

Vid frågor: linaxe15@student.hh.se 
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