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Vem platsar i laget?
Dags för idrotten att tänka nytt
Människor med annan kulturell och etnisk bakgrund ska bli mer del-
aktiga i idrotten anser regeringen. I en rapport till idrottsministern 
uppmanar Centrum för idrottsforskning både idrottsrörelsen och 
forskarvärlden att lära av andra och att tänka i nya banor.
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Fö r e t r ä d a r e F ö r  både idrottsrörelsen 
och staten brukar ofta framhålla fören-
ingsidrottens förmåga att främja integra-
tion och gemenskap mellan människor 
oavsett deras skilda nationaliteter, 
ursprung och trosåskådningar. Parallellt 
har en strid ström av forskarrapporter 
visat att invandrarungdomar visserligen 
är starkt företrädda inom idrottsrörel-
sen, men att fördelningen mellan olika 
idrotter är högst varierad. Forskningen 
visar också att flickor med utländsk 
bakgrund inte är medlemmar i idrotts-
föreningar i lika stor utsträckning som 
andra unga. 

Även i medierna är idrott och 
integration ett återkommande tema. 
Hösten 2011 publicerade Svenska 
Dagbladet en uppmärksammad 
artikelserie om den bristande etniska 
mångfalden i idrottsrörelsens 
förbundsstyrelser. Att regeringen kort 
därefter gav oss på Centrum för 
idrottsforskning i uppdrag att analysera 
idrottsrörelsens insatser i frågor kopplat 
till delaktighet och kulturell mångfald 
kan därmed både ses som en markering 
av frågans politiska tyngd och som en 
reaktion på en aktuell samhällspolitisk 
debatt. Resultatet blev rapporten Vem 
platsar i laget? – en antologi om idrott 
och etnisk mångfald. I den här artikeln 
sammanfattas rapportens övergripande 
teman och resultat.

Tacklingar och kompakta försvar
I arbetet med boken valde vi att jobba 
efter två parallella huvudlinjer. En första 

målsättning blev att skapa en överblick av 
aktuell forskning om idrott och etnisk 
mångfald i Sverige, men även med en 
utblick mot internationell forskning. Vad 
vet vi egentligen – och vad vet vi inte? 
Vilka frågor och perspektiv har forskarna 
intresserat sig för – och vilka aspekter har 
inte blivit tillräckligt belysta? 

För att söka svar på dessa frågor fick 
Jesper Fundberg i uppdrag att göra en 
kunskapsöversikt. Fundberg är etnolog, 
verksam vid Malmö högskola och med 
mångårig erfarenhet av forskning kring 
idrott och etnisk mångfald. Resultatet 
blev en studie med titeln Vad är en etnisk 
tackling mot ett kompakt försvar? – en 
kunskapsöversikt om idrott och etnicitet. 
Det är både en systematisk genomgång av 
svensk, och även nordisk, forskning och 
en kritisk analys av de synsätt, teorier och 
frågor som väglett forskarna. I studien 
pekar Fundberg även på områden inom 
föreningsidrotten där mångfaldsarbetet 
gett resultat – och på områden som 
behöver utvecklas. 

Lära av kulturen och föreningslivet
En andra målsättning blev att hämta 
inspiration utanför idrotten. Blickarna 
riktades till kultursektorn respektive 
föreningslivet. Hur förs resonemang om 
delaktighet och etnisk mångfald där? 
Vilka insatser gör de för att främja 
integration och mångfald – och är detta 
idéer, erfarenheter och strategier som kan 
appliceras inom idrotten? 

Resultatet blev två ytterligare studier. 
Etnolog Charlotte Hyltén-Cavallius, 
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Pojkar med invandrarbakgrund 
är överrepresenterade i förenings-
idrotten. Flickor med invandrarbak-
grund idrottar däremot något 
mindre än andra. Fotboll är den 
populäraste sporten i alla grupper.

verksam vid Mångkulturellt centrum i 
Botkyrka, sammanfattade erfarenheter av 
mångfaldsarbete inom kultursektorn. 
Hyltén-Cavallius har lång erfarenhet av 
forskning om och utvärderingar av 
mångfaldsfrågor och integrationsprojekt i 
kulturell verksamhet. I studien Kulturens 
mångfald – lärdomar från en annan 
arena pekar hon på olika goda exempel 
utifrån bland annat Riksteaterns arbete 
för att rekrytera nya medlemmar och nya 
publikgrupper samt Statens konstråds 
strategier för att integrera mångfaldsper-
spektiv i sina granskningar och bedöm-
ningar av konstnärlig kvalitet. 

Parallellt fick Jesper Thiborg och Lars 
Lagergren, båda verksamma vid Malmö 
högskola, uppdraget att redovisa lärdo-
mar från föreningslivet. Båda dessa 
forskare har på nära håll följt och 
utvärderat olika integrationsprojekt i 
Skåneregionen med syfte att öka 
invandrargruppers delaktighet inom 
föreningslivet. Resultatet blev en studie 
med titeln Ett liv i förening – om integra-
tionsarbete i Skåne. 

Integration en demokratifråga
Rapportens första resultat handlar om 
vikten av reflektion och perspektiv i frågor 
som rör idrott, integration och etnisk 
mångfald. Under senare år har det gått att 
skönja ett skifte i både forskningen och 
samhällsdebatten. Etablerade perspektiv 
på integration har ifrågasatts och ersatts 
av nya utgångspunkter. Tidigare svar och 
lösningar har omprövats och ersatts av 
nya frågeställningar. 

Dessa nya idéer och synsätt har både 
fördjupat den integrationspolitiska 
debatten och delvis förändrat utgångs-
punkterna för statens politik. Men det är 
samtidigt ett perspektiv som ännu inte 
fått tillräckligt genomslag på idrottens 
område. Rapportens första resultat kan 
därmed ses som en uppmaning till 
fördjupad diskussion i frågor om idrott 
etnisk mångfald. 

En uppmaning till de verksamma inom 
idrottsrörelsen: se integration som en 
demokratifråga!

Det är framför allt i två avseenden som 
antologins författare efterlyser nya 
synsätt. Det första perspektivskiftet är 

riktat till de verksamma inom idrottsrörel-
sen och fångas i formuleringen: från 
integration till delaktighet. Ett problem 
med begreppet integration är att det tar sin 
utgångspunkt i att något ska integreras i 
något annat, att en minoritet ska inlemmas 
i en majoritet. Indirekt förutsätts även att 
det finns olika grupper som ska integreras 
med varandra – och att olikheterna mellan 
dessa grupper är större än likheterna. 

Alla dessa antaganden är problematiska. 
Först och främst är det alltid tveksamt att 
tillskriva människor specifika identiteter 
eller egenskaper såsom tillhörande en viss 
grupp – oavsett om kategoriseringen 
baseras på etnicitet, kön, ålder osv. Risken 
är nämligen stor att sådana kategorise-
ringar blir både stereotypa och missvis-
ande. När en majoritet i ett samhälle 
dessutom definierar minoriteter handlar 
det om maktutövning. Av detta följer att 
utgångspunkten för integrations- och 
mångfaldsinsatser inom idrotten inte bör 
vara att personer med utländsk bakgrund 
kan behandlas som en enhetlig grupp med 
gemensamma egenskaper, erfarenheter 
eller intressen. 

Ett andra problem är att antaganden om 
olika gruppers olikheter riskerar att 
utmynna i förenklade brist- respektive 
nyttoperspektiv. Som exempel kan mång-
faldsarbetet inom idrottsrörelsen motive-
ras med hänvisning till att personer med 
utländsk bakgrund ska tillföra något 
kvalitativt nytt till verksamheten eller att 
ett aktivt deltagande i föreningsidrotten 
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ska bli deras väg in i det svenska samhäl-
let. Sådana tankegångar är vanliga och 
ofta baserade på goda intentioner – men 
de riskerar samtidigt att befästa stereo-
typa synsätt och kategoriseringar. 

Budskapet i denna antologi är därför 
att istället anlägga ett rättviseperspektiv 
på frågan om idrott och etnisk mångfald. 
Inom idrotten bör alla former av 
diskrimineringar motverkas – och detta 
gäller givetvis även sådana strukturer, 
tankemönster och faktorer som kan 
kopplas till individers etnicitet.      
    Integration är – kort sagt – en 
demokrati-fråga. Med sådana utgångs-
punkter blir begreppet delaktighet mer 
centralt än integration eftersom delaktig-
het pekar på allas vår rätt att få vara med i 
den idrottsliga gemenskapen oavsett 
hänvisningar till olika former av grupptill-
hörigheter såsom kön, etnicitet, funk-
tionsnedsättning eller sexuell läggning.

Invandrarflickan och majoriteten
Den andra uppmaningen till perspektiv-
skifte är riktat till forskarsamfundet och 
fångas i formuleringen från dom till oss. I 
Sverige har antalet vetenskapliga studier 
på temat idrott och integration ökat 
påtagligt under senare år. Samtidigt visar 
Fundbergs genomgång av forskningsläget 
att många undersökningar utmynnat i 
delvis problematiska analyser och slutsat-
ser. Inte sällan har forskarna anlagt ett 
tydligt utifrånperspektiv där invandrar-
ungdomars idrottsdeltagande analyseras 
såsom en särskild och avvikande kategori 
i förhållande till majoriteten av infödda 
svenska ungdomar. 

Ett särskilt stort intresse har även 
riktats mot flickor med utländsk bak-
grund. Allt för ofta har dessa flickors lägre 
deltagande inom föreningsidrotten 
förklarats utifrån förenklade antaganden 
om passivitet, underordning och stränga 
familjeförhållanden. Mot denna bakgrund 
efterlyser Fundberg nya perspektiv och 
frågeställningar med inspiration från så 
kallad postkolonial teoribildning. Istället 
för studier där personer med invandrar-
bakgrund betraktas som avvikande och 
annorlunda, bör ljuset riktas mot majori-
teten av infödda svenskar och deras 
normer. Därmed skapas möjlighet att 
ställa nya frågor om det samhälle och de 
strukturer som individer möter, hanterar 

och påverkas av. Dessutom är det en nyttig 
påminnelse om hur etnocentrisk den egna 
världsbilden ofta är. 

En uppmaning till idrottsforskarna: 
granska majoriteten och den egna världs-
bilden!

Högt deltagande låg delaktighet
Rapportens andra övergripande resultat 
handlar om invandrargruppers deltagande 
i föreningsidrotten och idrottsrörelsens 
arbete för att främja integration, delaktig-
het och etnisk mångfald. 

I fråga om deltagande så visar studier av 
idrottsrörelsens sammansättning att unga 
med utländsk bakgrund är väl represente-
rade i föreningsidrotten på lokal nivå. Om 
kön inkluderas i analysen framkommer att 
pojkar med invandrarbakgrund är något 
överrepresenterade, medan flickor med 
invandrarbakgrund är något underrepre-
senterade. 

Specialstudier på elitidrottens område 
visar relativt stora skillnaderna – såväl 
mellan idrotter som mellan flickor och 
pojkar. I vissa idrotter är personer med 
utländsk bakgrund starkt överrepresente-
rade, i andra idrotter utgör de en minori-
tet. Jämförelser över tid visar emellertid 
att andelen elitaktiva med invandrarbak-
grund har ökat successivt under senare år. 
Samtidigt finns det alltjämt idrotter där 
andelen elitidrottare med invandrarbak-
grund är betydligt lägre än deras andel 
inom samma idrott på breddnivå. 

Sammantaget visar statistiken alltså att 
föreningsidrotten lyckats förhållandevis 
bra med att aktivera och engagera personer 
med invandrarbakgrund, framför allt inom 
breddidrotten. Mindre positiv är statisti-
ken om invandrargruppers representation i 
beslutande organ. Studier av speciali-
drottsförbundens och distriktsförbundens 
styrelser har visat att endast cirka sex 
procent av samtliga ledamöter har 
utländsk bakgrund. Förvånande nog är 
situationen än värre i fotboll och basket, 
idrotter som är särskilt populära bland 
invandrarungdomar. 

I fallen fotboll och basket visar forskning 
att andelen förtroendevalda på förbunds-
nivå uppgår till mindre än en procent, 
detsamma gäller de anställda på kans-
lierna. Intervjuer med förbundens valbe-
redningar visar dessutom att etnisk 
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mångfald sällan är en faktor som beaktas i 
processen att föreslå nya ledamöter. Eller 
som Jesper Fundberg sammanfattar 
problemet.

”Det finns flera förbund som helt saknar 
människor med utländsk bakgrund i styrelsen, 
och de ordförande som har rötter i ett annat land 
hör till undantagen. Till detta tillkommer att 
etnicitet är en icke-fråga, det vill säga en 
problematik som få i valberedningarna reflekterat 
över och än mindre har en strategi för att få till en 
förändring kring. Det är nätverk som spelar den 
största rollen för rekrytering, visar undersökning-
arna. Män väljer män, och svenskar väljer 
svenskar.”

Sammanfattningsvis indikerar alltså 
det rådande forskningsläget att personer 
med utländsk bakgrund är mycket aktiva 
inom föreningsidrotten – men att de ofta 
saknar makt och inflytande i beslutande 
församlingar. Deltagandet är högre än 
delaktigheten. 

Att lära av andra
Ett tredje övergripande resultat i rappor-
ten Vem platsar i laget? är att det finns 
många och varierade metoder för att 
främja delaktighet och etnisk mångfald – 
både inom idrotten och i andra samhälls-
sektorer. Dessa erfarenheter utgör en 
viktig kunskapsbas och inspirationskälla 

för de föreningar, förbund och andra 
sammanslutningar som vill utveckla sitt 
mångfaldsarbete. Som exempel omnämner 
Fundberg olika idrottsliga integrations- 
och mångfaldsprojekt som genomförts 
inom ramen för de stora utvecklingssats-
ningarna Handslaget och Idrottslyftet. På 
motsvarande sätt ger Hyltén-Cavallius 
exempel på olika kulturinstitutioners 
mångfaldsinsatser i syfte att bland annat 
rekrytera nya medlemmar och nå nya 
publikgrupper. Thiborg och Lagergren 
visar i sin tur att det går att skapa lyckade 
integrationsprojekt i samarbete mellan 
föreningsliv, myndigheter, företag och 
skola. 

Sammantaget visar raporten att det 
finns idrottsföreningar som redan i dag 
bedriver ett aktivt mångfaldsarbete – men 
att det även finns viktiga lärdomar och 
erfarenheter inom kultur- och förenings-
livssektorn som kan ge inspiration till nya 
strategier, synsätt och utveckla nya samar-
beten. Därtill visas att integrationsinsatser 
med utgångspunkt i delaktighet och 
mångfald (snarare än förlegade nyttoper-
spektiv) har goda förutsättningar att 
initiera lärorika förändringsprocesser där 
föreningar, förbund och andra idrottsorga-
nisationer får möjlighet att utveckla sina 
aktiviteter, väcka nytt engagemang, stärka 
sina demokratiska system och se på sig 
själva utifrån nya perspektiv. 

Vem platsar i laget?
en antologi om idrott och etnisk mångfald

Idrotten är bra på integration påstår många. Men vad betyder 
det? Är det sant? Vad säger forskningen? Den här boken ger 
nya perspektiv på idrott och etnisk mångfald. Den innehåller 
kunskap, lärdomar och goda råd från forskare som både 
studerat och själva deltagit i olika mångfaldsprojekt. Boken 
vänder sig till alla verksamma inom idrotten och högskolan 
som vill främja ökad delaktighet och etnisk mångfald.

Beställ på: www.idrottsbokhandeln.se

NY BOK!
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