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Abstract  
Our thesis is based on a qualitative study about a taekwondo club in Malmö, whom enabeled 

unaccompanied children to exercise to a small cost. The purpose of this thesis is to study how the 

participants view their time with the club and how their membership has effected their integration 

process. Further we view the clubs perspective on the current gender segregation within the club 

and if certain masculine practices occur during training. The conclusions regarding the 

informants participation were that they found their membership to be meaningful. We also found 

that it has had a positive effect on their well being. We can establish that there is a hegemonic 

masculinity which the participant strive towards and that there, in the club, exists a view of sexes 

as essentially different.   
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Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla våra informanter på Chae taekwondo Malmö! 

Vi har fått ett varmt välkomnande in i klubben och ni har bidragit till ett rikt material som ligger 

till grund för vår uppsats. Vi hoppas att uppsatsen bidrar till en klapp på axeln och att ni alla inser 

vilket fantastiskt arbete ni gör. Keep up the good work! Vi vill också tacka vår handledare Victor 

för hans input, vägledning och framförallt att han varit tillgänglig under veckans alla dagar.  

 

Vi har fördelat arbetet med vår uppsats jämlikt så långt det varit möjligt. Uppsatsens avsnitt 

innefattar båda författarna men vi har i vissa fall fokuserat på olika delar.  
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1. Inledning 
I maj förra året öppnades dörrarna till den gamla lokalen på Industrigatan, i Malmö. Två tränare, 

Christian och Ann-Christine, som länge hållit på med taekwondo på andra håll, skulle nu bedriva 

taekwondoträning i egen regi: Chae Taekwondo Malmö. Här skulle Malmöbor, gammal som ung, 

etablerad som nyetablerad, lära sig bemästra kampsporten. I mars var vi och besökte klubben för 

första gången. 

 
När vi tillslut kommer fram till lokalen, efter en stunds letande, är det ingen tränare på plats. Det 

visar sig att vi misstagit tiden och att vi inte skulle träffa tränarna förrän om ytterligare en 

halvtimme. Under tiden vi inväntar tränare hinner vi småprata med klubben som bedriver sin 

verksamhet en våning upp, Redline Fightingcenter MMA. De frågar vilka vi är och om de kan 

hjälpa oss med något. Vi förklarar kortfattat om vår uppsats och Redline förklarade att de är på 

gång med ett liknande integrationsprojekt. Medan fler och fler kommer in i lokalen börjar vi 

förstå att det endast är killar som tränar på klubben. 

 

Flyktingsituationen i Sverige har fått flertalet företag, frivilligorganisationer, privatpersoner, 

offentliga verksamheter etc. att tillsammans verka för ett mottagande som kan främja integration 

och motverka utanförskap, för nyanlända. Flera stora integrationsprojekt har startats upp i landet 

under åren. Utöver initiativ från idrottsvärlden har olika språkcaféer, kompisnätverk och 

fysiska/digitala mötesplatser, exempelvis Hej Främling 1  och Kompisbyrån 2  fått etablerade 

svenskar och nyanlända att mötas. Syftet med många av integrationsprojekten är att utöka 

nyanländas sociala nätverk och språkkunskaper samt bidra till interaktion mellan etablerade 

svenskar och nyanlända.  

1.1 Idrott & integration 
Idrott har fått en central roll inom integrationsprocessen och idrottsrörelsen hävdar själva att de är 

en viktig aktör för integration (rf.se). Den svenska regeringen satsar stort på integration och 

idrotts-/ fritidsverksamheter runt om i Sverige. Från och med i år, 2016, ökade idrottens årliga 

anslag till 64 miljoner kronor (svt.se). “Idrottsrörelsen erbjuder en fantastisk plattform för 

integration. Därför gör vi denna viktiga satsning”, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, 

																																																								
1 Hej Främling vill bidra till en bättre integration samt fysisk och psykisk hälsa hos asylsökande genom att använda naturen i Jämtland och låta människor mötas 
genom aktiviteter. 
2 Kompisbyrån hjälper människor att träffa nya kompisar med liknande intressen genom fika och musik. Kompisbyrån vänder sig till individer som är nya i Sverige 
och de som har bott en längre tid i landet. 
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sjukvårds- och idrottsminister till SVT Sport. Sveriges Riksidrottsförbund, RF, gav Statistiska 

centralbyrån, SCB, i uppdrag att genomföra en studie kring idrott och integration 2010. Studien 

hade fokus på barn och unga med olika etniskt ursprung och syftade att undersöka i vilken stor 

utsträckning dem utövade idrott och hur idrott påverkar dem och deras liv. Studien pekade på att 

det var färre tjejer med utländsk bakgrund, än killar med utländsk bakgrund, som var aktiva i en 

idrott eller föreningslivet (rf.se). Studien visade även att höga kostnader för medlemskapet satte 

stopp för många av barnen att delta under en längre period. En annan viktig faktor studien 

uppmärksammade, var den stora könssegregeringen som existerar inom svensk idrott.  

 

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och Idrottsutbildarnas - SISU, regionala verksamhet i 

Skåne (skaneidrotten.se). Organisationen verkar för den skånska idrottsrörelsen och arbetar för att 

ge råd och stöd till regionens olika idrottsförbund. Skåneidrotten ska även företräda 

idrottsrörelsen gentemot samhället, politiker samt landets myndigheter (Ibid). Skåneidrotten 

delgavs medel från RF, så föreningar och idrottsverksamheter runt om i Skåne kunde ansöka om 

bidrag inom projekt rörande integration. Chae taekwondo Malmö fick anslag på sin ansökan för 

Projekt Kampsport mot utanförskap.  

 

2015 utlyste Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, ekonomiska medel inom kategorin 

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända (vinnova.se). Utlysningen innebar 

att verksamheter kunde söka pengar till olika integrationsprojekt och Malmö högskola - 

Fakulteten för lärande och Samhälle, ansökte om medel och fick anslag för integrationsprojektet 

Sport Open (vinnova.se). Sport Open är ett samarbetsprojekt mellan Skåneidrotten samt idrotts- 

och integrationsforskare vid Malmö Högskola och ämnar skapa en hållbar metodik om hur 

idrottsverksamheter med framgång kan öppna upp verksamheter för nyanlända (ibid.). Projektet 

har som syfte att forskare och studenter ska utvärdera olika integrationsprojekt som 

idrottsverksamheter varit delaktiga i, för att ta reda på framgångsfaktorer och hur föreningar runt 

om i landet gemensamt kan arbeta för integration, etablering samt socialisering.  

1.2 Chae taekwondo Malmö 
Tillsammans med en god vän och tidigare student till Christian, Rashid, riktade Chae taekwondo 

Malmö in sig mot att öppna upp en verksamhet för nyanlända, främst ensamkommande barn. I 

slutet av 2014 började de hålla träningar i en gymnastiksal, för att i maj 2015, flytta in i lokalen 
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på Industrigatan. Christian och Ann-Christine hade båda volontärarbetat på Mötesplats Otto3 och 

på olika sätt kommit i kontakt med nyanlända, så det kändes som en naturlig bana för dem att just 

rikta in sig på ensamkommande barn och ungdomar. Huvudtränarna vill att deras klubb ska vara 

lättillgänglig för alla, oavsett ekonomiska möjligheter “Vi ville starta en klubb tillsammans som 

kunde välkomna alla, även de som står utanför idag för att de inte har råd t.ex. de asylsökande. 

Samtidigt vill vi välkomna alla i vår klubb och inte göra några konstlade uppdelningar i 

träningarna.” 

 

Enligt huvudtränarna är taekwondo stort i Afghanistan, det land som de flesta av klubbens 

deltagare kommer från. De tre assisterande tränarna Rashid, Yanis samt Khalil, som när de kom 

till Sverige definierades som ensamkommande barn, är alla från Afghanistan och kom till Sverige 

2001 respektive 2010. Taekwondo är den enda OS-gren Afghanistan tagit medalj i (svt.se) och 

bronsmedaljören Rohullah Nikpai, anses av många vara en nationalhjälte och en stor inspiratör 

för unga i landet (Ibid). I Afghanistan fanns det för några år sedan ca 700 kvinnliga medlemmar i 

taekwondoföreningar, idag är dem 150 stycken. Det kan jämföras med att det idag är ca 35 000 

män som utövar taekwondo i landet. Anledningen till att många kvinnor inte längre deltar ligger i 

kulturella och traditionella påtryckningar från hemmet, enligt landets taekwondoförbunds 

ordförande Ghulham Rabani (Ibid). kvinnor och unga tjejer i Afghanistan har begränsat med 

frihet och utan stöd från familj och vänner kan det vara svårt att röra sig utanför hemmet (ibid).  

 

Chae Malmö är öppet för alla och försöker få fler kvinnliga deltagare och huvudtränarna menar 

att just taekwondo är en kampsport som har många kvinnliga utövare. “Inom kampsport är det 

oftare övervägande killar men just inom taekwondo är det nog hälften så vi tror oss kunna få hit 

tjejerna också” Inom kort kommer klubben flytta in i en större lokal, då kommer de kunna 

erbjuda fler träningstider och förhoppning ligger i att fler tjejer ska söka sig till klubben.  

1.3 Problemformulering 
Vi intresserar oss för hur deltagande i en fritidsaktivitet kan påverka ensamkommande barns 

möjlighet till integration och socialisering. För att undersöka detta valde vi att fördjupa oss i ett 

specifikt fall, taekwondoklubben Chae Malmö. De har, som beskrivet ovan, öppnat upp sin 

verksamhet och möjliggjort för ensamkommande att delta till en låg kostnad med hjälp av bidrag 

																																																								
3 Mötesplats Otto är en mötesplats vid Värnhemstorget för ensamkommande barn, som drivs av Ensamkommandes förbund.  
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från bland annat Skåneidrotten och Riksidrottsförbundet. Vi vill undersöka hur de assisterande 

tränarna samt nyanlända deltagare upplever sin tid i föreningen och hur de tror att det påverkat 

dem att ha en fritidssysselsättning efter skoltid. Vidare intresserar vi oss för den ojämna 

könsfördelning som förekommer i klubben och vad deltagarna och tränarna tycker om fenomenet 

samt om det finns ett speciellt maskulinitetsideal som deltagarna eftersträvar.   

1.4 Syfte & frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur deltagande i fritidsaktiviteter kan påverka 

ensamkommande barn och ungdomars tillvaro i mottagarlandet. Vi är även intresserade av hur 

föreningen och deltagarna ser på kön och genus samt hur maskulinitet kan konstrueras genom 

idrottsutövande. För att besvara vårt syfte kommer vi använda oss av ett specifikt fall och 

intervjua såväl deltagare som tränare.  

 

Uppsatsens syfte kan konkretiseras i följande empiriskt riktade frågeställningar: 

1. Hur ser informanterna på sitt deltagande i taekwondoklubben? 

2. På vilket sätt påverkar deltagandet i fritidsaktiviteter våra informanters tillvaro och hur 

kan det stärka deras skyddsfaktorer och leda till integration och socialisering i det svenska 

samhället? 

3. Hur ser informanterna på verksamhetens könssegregering och på vilket sätt konstrueras 

maskulinitet och ageras under träningen?  

1.5 Definitioner 
Inledningsvis vill vi ge definitioner av några begrepp vi kommer använda oss av i uppsatsen.  I 

uppsatsen använder vi oss av begreppen barn och ungdom, där vi med barn utgår från FN:s 

barnkonvention, vars definition innebär att barn är en person under 18 år. Begreppet ungdomar 

avser personer som är mellan 13 - 25 år gamla. Vi undersöker dock inte endast barn under 18 år, 

utan även ungdomar som är under 25. Därför kommer vi skriva ut barn och unga/ungdom. När vi 

använder oss av begreppet ensamkommande barn menar vi barn som kommer ensamma till 

mottagarlandet, utifrån följande definition av EG-direktivet: 

 

Med ensamkommande barn avses enligt EG-direktivet (2005/85/EG) en person som 

är yngre än arton år och som anländer till medlemsstaternas territorium utan att vara i 
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sällskap med en vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar för honom eller henne, 

så länge som han eller hon inte faktiskt tas om hand av en sådan person; begreppet 

omfattar också̊ en underårig som lämnas utan sällskap av en vuxen efter att ha rest in 

på medlemsstaternas territorium (artikel 2, p.h) 

 

Integration är ett mångfacetterat och komplext begrepp som innefattar flera olika dimensioner. 

Begreppet har fått en alltmer politisk betydelse och används internationellt för att förklara 

migranters process i att bli en del av olika samhällsinstitutioner i mottagarlandet. En fungerande 

integration medför delaktighet i det svenska samhället och är målsättningen inom Sveriges 

integrationspolitik, menar forskaren Maria Hessle (2009). En statlig utredning gjord 2006 (SOU, 

2006:73), problematiserar begreppet och Hessle (2009), menar att begreppen socialisering samt 

etablering utgör en mer bärande referensram när man talar om nyanlända, i hennes fall 

ensamkommande barn, som bott en längre tid i landet. Genomgående i uppsatsen har vi därför 

valt att använda begreppen socialisering samt etablering som komplement för begreppet 

integration. Hessle (2009) förklarar etablering och socialisering utifrån framtagna variabler från 

Migrationsverkets personaktsarkiv samt data från hennes avhandling, en uppföljningsstudie gjord 

på 20 ensamkommande barn, som bott i Sverige i ungefär 10 år. Variablerna berör svenskt 

medborgarskap, möjlighet till familjeåterförening samt om eventuell familjebildning i 

mottagarlandet skett. Här ingår även hur informanternas utveckling i mottagarlandet sett ut 

rörande omsorgssituationen och studier eller arbete. Med omsorgssituationen förklarar Hessle det 

som både formella samt informella kontakter som har ansvar för det ensamkommande barnet. 

Utöver det menar Hessle att fritid, aktiviteter och socialt nätverk är betydelsefullt för en 

fungerande socialisering i mottagarlandet.  

 

Flykting är, enligt FN:s flyktingkonvention från år 1951: 

/.../ människor som har flytt från sina länder på grund av välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet 

till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller vill återvända. Flyktingars rättsliga 

ställning definieras i två internationella överenskommelser: Konventionen angående 

flyktingars rättsliga ställning från 1951 och tilläggsprotokollet från 1967, vilka 

definierar flyktingars rättigheter och skyldigheter. (Unric.org, 2015) 
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Med begreppen temporärt samt permanent uppehållstillstånd, menas det uppehållstillstånd en 

individ erhålls efter asylprövningen. Ett temporärt uppehållstillstånd innebär att en utländsk 

medborgare beviljats tillstånd att leva och bo i Sverige under en begränsad tid. Ett permanent 

uppehållstillstånd innebär att en utländsk medborgare beviljats tillstånd att leva och arbeta i 

Sverige under obegränsad tid. (Migrationsverket.se). 

 

I uppsatsen kommer vi genomgående att använda oss av begreppen kön, maskulinitet och 

könsroll. Då dessa begrepp kan tolkas olika beroende på läsarens förförståelse väljer vi här att 

förklara vad vi avser när vi använder dem. När vi talar om kön utgår vi ifrån Judith Butlers 

förståelse och definition av begreppet. En förståelse av kön är att det kan delas upp i biologiskt 

och socialt, kön och genus. Med detta synsätt förstås kön som något av naturen givet och genus 

som något som konstrueras utifrån sociala normer och antaganden (Margareta Ljung, 2003, s. 

246-247). Butler menar istället att kön och biologi, likt genus, är sociala konstruktioner (ibid, s. 

248). Vi vill därför tydliggöra att när vi talar om kön så avser vi inte en biologisk fastställd 

kategori utan menar att kön per definition är en konstruktion. När vi talar om pojkar, killar, män 

och maskulinitet avser vi alltså inte något av naturen givet; då vi menar att samtliga är socialt 

konstruerade genom historien. För att förklara och benämna detta kommer vi ibland att använda 

oss av begreppet könsroll eller genusföreställningar. Detta för att sätta ord på och betona vikten 

av att maskulinitet är något inlärt som kan förändras och att det inte har med biologiska skillnader 

att göra. Likt Judith Butler menar vi också att kön och genus är performativt, att det är något som 

reproduceras genom dagliga omedvetna praktiker.  

 

Vi tror därmed inte att maskulinitet eller femininitet är medfött, utan att det är något som lärs in 

under hela livet. Ett begrepp som är nära sammankopplat med maskulinitetsdiskursen är 

machokultur. Begreppet anspelar på sättet en specifik typ av manlighet premieras och upphöjs i 

samhället. Att vara macho kan förklaras som att vara hård och att inte visa känslor och en viktig 

mittpunkt är heterosexualiteten. Machokulturen kan sägas belöna stereotypa traditionella manliga 

egenskaper och missgynna andra, exempelvis femininitet. Machokultur kan även ofta ses som en 

väsentlig del i det som Raewyn Connell benämner hegemonisk maskulinitet (se kapitel 4). 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen kommer att börja med ett bakgrundskapitel där vi redogör för relevant information 

som ligger till bakgrund för problemet i fråga. Vidare kommer vi redogöra för hur 

forskningsläget ser ut samt tidigare forskning som vi anser vara relevant. Efter det följer metod- 

och materialavsnittet där vi förklarar de metoder vi valt samt för diskussioner om urval, 

generaliserbarhet, forskningsetik, genomförande och avgränsning. Efter detta följer 

resultatavsnittet där vi presenterar resultaten av undersökningen. Därefter finns analysavsnittet 

där vi använder våra teorier för att analysera resultatet och diskutera kring detta. Slutligen 

kommer avsnittet om våra slutsatser och tolkning av dessa, samt förslag på tidigare forskning.  

 

2. Bakgrund  
När det talas om integration i det offentliga avses oftast den process var personer som på något 

sätt invandrat till Sverige, eller på annat sätt ses som icke tillhörande, blir en del av samhället. 

Det är tydligt vem det är som ska integreras, oftast är det invandraren, flyktingen eller någon 

annan som inte anses tillhöra utan ses som avvikande. Det finns en maktordning som avgör vem 

som ska integreras och inte. Det finns en stark opinion om hur viktigt det är för flyktingar att så 

snabbt som möjligt lära sig svenska och börja arbeta. Inom integrationsdiskursen är det tydligt att 

vissa ses som en belastning, andra inte. I Europa finns, hårddraget, två huvudtyper av 

integrationspolitik, den ena mer inspirerad av en multikulturell samhällsbild och den andra med 

mer fokus på assimilation (Penninx, 2004, s. 9). Sverige har länge tillhört den första typen, där 

mer utrymme för kulturell och religiös frihet ges till personer som migrerat. I den andra typen 

finns mindre utrymme, migranten förväntas lämna en stor del av sin tidigare kultur för att anpassa 

sig till mottagarlandets (ibid, s. 9).  Penninx menar att integration kan ses som en process snarare 

än ett fixerat tillstånd, “the process of becoming an accepted part of society” (ibid, s. 11). 

Relationen mellan mottagarsamhället och migranten är ojämställd och därför måste mycket 

ansvar för integrationen läggas på den förstnämnda, till följd av dess övertag när det gäller 

resurser (ibid, s. 12). Det kan således inte sägas vara migrantens ansvar att “integrera sig”, istället 

är det ett samspel som till stor det bygger på policies i mottagarlandet.  

 

Malmö har under många år varit en kommun dit många flyktingar anlänt; både på grund av 

politiska skäl och av geografiska. När ett ensamkommande barn anländer till Sverige erbjuds hen 
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en plats i den kommun där hen först kommer i kontakt med en myndighet (Ensamkommande 

barn och unga, Malmö Stad). Eftersom många anländer från Danmark via Öresundsbron har 

Malmö blivit en stor ankomstkommun. Cirka 35 000 ensamkommande flyktingbarn sökte asyl i 

Sverige år 2015. Enligt Malmö Stad kom under 2015 ca 14500 ensamkommande barn och unga 

till staden (Dialogmöte kring arbetet med ensamkommande barn, Malmö Stad). Många av dessa 

barn har placerats på HVB-hem (hem för vård & boende), där de bor tillsammans med andra i 

samma situation. De går i skolan men har inte alltid möjlighet att delta i en fritidsaktivitet. 

Ensamkommande barn och unga har sällan god ekonomi och har därför inte alltid möjlighet att 

betala medlemskapet. Det som i de flesta fall kan möjliggöra deltagande i en fritidsaktivitet för de 

som inte har råd är bidrag, antingen statliga medel eller privata. På så sätt kan utsatta grupper, 

exempelvis ensamkommande, delta till lägre kostnad eller i vissa fall gratis. Kommunen har 

under året mött stora utmaningar kring hur barn och unga ska tas om hand och hur de ska kunna 

erbjudas aktiviteter att ägna sig åt efter skolan.  

 

Medlemskap och avgifter hos idrottsföreningar eller annan fritidsverksamhet, kan ofta ligga runt 

några tusenlappar per år. Givetvis varierar detta beroende på vilken sysselsättning man väljer, 

men avgifter kan sätta stopp för att barn och unga blir delaktiga i en fritidsverksamhet (rf.se). 

Resultat av vetenskapliga studier samt flertalet olika projekt runt om i Sverige har lyft fram och 

problematiserat detta och många menar att det bidrar till ökade klyftor och ett klassamhälle, där 

de barn och unga som saknar ekonomiskt kapital hamnar utanför (rf.se). 

2.1 Ensamkommande barn & ungdomar som riskgrupp 
Ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige är inte en homogen grupp, vilket vi 

tydligt vill uppmärksamma och utgår från i uppsatsen. De som kommer hit har olika etniska 

bakgrunder, kommer från olika kulturer och bär på olika historier kring varför de lämnat 

ursprungslandet. Något som kan nämnas om ensamkommande som grupp, är att dem 

kategoriseras som en särskilt utsatt och riskfylld grupp, av FN:s flyktingorgan UNHCR 

(Brunnberg, m.fl. 2011). Med detta innebär främst att barn och unga löper större risk/har större 

sannolikhet, att lida av psykiska eller fysiska besvär såsom svåra traumaupplevelser och 

Posttraumatiskt stressyndrom, förkortat PTSD (efter den engelska beteckningen), eller benskörhet 

och magsjukdomar (Ibid, 2011).  
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Risk- och skyddsfaktorer är indikatorer på hur troligt det är att ett problembeteende ska uppstå̊. 

Med problembeteende avses bl.a. vårdslöshet, underprestation i skolan samt ångest och/eller 

depression och skyddsfaktorer kan ses som en form av buffert mot dessa riskfaktorer (Lindeberg, 

A. Malmö stad. 2015. Se även communitiesthatcare.net). En av de viktigaste delarna i barn och 

ungas utveckling är att stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer, för att barn och unga ska 

ha ett sunt och positivt handlingssätt (Sofiadotter, R. 2015). I Malmökommissionens 

handlingsplan för ett socialt hållbart Malmö, förklaras hur barn och unga behöver få möjlighet att 

utveckla ett positivt och socialt umgänge för att kunna stärka dessa viktiga skyddsfaktorer, vilket 

bl.a. kan ske genom fritidsaktiviteter (malmo.se). Om en eller flera riskfaktorer påverkas och 

försvagas, exempelvis genom skolan eller en fritidssysselsättning, kan det ge en effekt av att risk 

för problembeteenden minskar. De specifika skyddsfaktorer som har visat sig ge god effekt och 

som uppsatsen utgår från är tillhörighet, engagemang, uppskattning, inflytande, trygga vuxna, 

sunda värderingar samt tydliga normer (Sofiadotter, R. 2015).  

 

Det finns evidensbaserade riskfaktorer som visar sambandet mellan riskfaktorer och 

problembeteenden (se bilaga 1). Skyddsfaktorer som räknas upp i vår studie står ej i direkt 

motpol till de riskfaktorer som finns. Det ska heller inte antas att det finns en viss över- och 

underordning när det kommer till vilken specifik faktor som står över den andra (Sofiadotter, R. 

2015). Däremot så kan det konstateras att fler riskfaktorer och färre skyddsfaktorer ökar risken 

för att ett problembeteende kan utvecklas.  

 

När vuxna i den unges omgivning intar ett förhållningssätt som ger möjlighet till inflytande, 

kunskapsutveckling samt tillgång till positiv bekräftelse och uppskattning, utvecklas en känsla av 

tillhörighet. De unga känner engagemang och knyter därmed lättare an till den enskilde personen, 

sammanhanget eller verksamheten. I miljöer eller i relationer där ungdomar känner tillhörighet 

och engagemang, är de mer öppna att ta till sig de regler som gäller. Sunda värderingar och 

tydliga normer hos individen kan således utvecklas lättare. Med sunda värderingar och normer 

avses bl. a. att hjälpa andra, att ta ansvar samt att inte ge upp. När det finns vuxna i den unges 

närhet som uppmuntrar, visar uppskattning samt bekräftar positivt när de gjort något bra, stärks 

de skyddande faktorerna. En annan skyddsfaktor är möjlighet till inflytande samt delaktighet i 

närområdet. Det kan ske när den unge ges möjlighet till ansvarstagande och får därmed bidra på 

ett positivt sätt, genom exempelvis fritidsaktiviteter och föreningsliv i området.  
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2.2 Projekt Kampsport mot utanförskap 
Idrottsföreningar i Skåne har via Skåneidrotten kunnat söka medel för att kunna inrikta sig på 

integration. Chae taekwondo i Malmö ansökte om pengar och beviljades medel för att aktivt 

arbeta med integration för nyanlända, främst ensamkommande pojkar. I deras ansökan skriver 

klubben:  

Det finns idag små möjligheter till sysselsättning för dessa barn. Få föreningar ger 

barnen möjligheter till fysiska aktiviteter. Det är svårt för dessa nyanlända ungdomar 

att själva söka sig till idrottslivet ekonomiskt och språkligt. Vi är fem tränare som 

tillsammans talar 6 språk. Vi har alla på olika sätt kommit i kontakt med 

ensamkommande flyktingbarn/utsatta barn i vårt arbetsliv. Vi har tidvis arbetat som 

volontärer på Mötesplats Otto i Malmö som drivs av ensamkommandes Förbund. 

Många anländer ifrån Afghanistan, Iran och Syrien som har ett stort intresse för 

kampsport. De kämpar med sina tidigare upplevelser och den stress som 

asylprocessen innebär. Vi vill ge dem en meningsfull fritidssysselsättning som 

tillsammans med skola och språkträning kan hjälpa dem i integrationsprocessen. /.../ 

våra kampsporter främjar individens koncentration, koordination, självkontroll, 

mental styrka och självförtroende. Dessa är alltså inte bara en idrott utan förmedlar en 

filosofi som innebär balans/hälsa och respekt för dig själv och andra. Eleven lär sig 

att inte tillgripa våld mot andra och handla moraliskt i alla situationer. Eleven blir 

stark både till kropp och psyke.4  

2.3 Kampsport & maskulinitet 
Idrott och sport har historiskt sett tillhört mannen och kvinnliga idrottare har haft svårt att bli 

accepterade, långt in på 1900-talet. Sporter som innefattar slag och sparkar och som anses vara 

väldigt fysiskt uttömmande med inslag av aggressioner och våld, uppfattats inom många delar av 

samhället, enbart attrahera män och vissa menar att därför borde enbart män utföra sporten. Ett 

citat ur boken Knock-out, tjejer som boxas (Hager, Cohen, L. 2006), summerar den 

föreställningen:  

 

																																																								
4 Utdrag från klubbens ansökan till Skåneidrotten. 
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Visst, vi stödjer damboxningen, men vi tycker inte om det. /.../ Kvinnor är för vackra, 

varför skulle de vilja förstöra sina vackra ansikten? /.../ Kvinnor har inte lika mycket 

ilska att ladda ur sig som män, inte lika stor anledning att vara ilskna. /.../ Varför 

skulle kvinnan, denna blida och fogliga varelse gå emot naturen, vända på rollerna 

och göra sin kropp till ett instrument för makt och överlägsenhet? (Hager Cohen, L. 

2006) 

 

I Korea hade det tävlats i flera århundraden inom stilar som då hette Kwonbak, Dangsoo, 

Kongsoo och Taesoo (taekwondo.nu). Stilarna gick tillslut samman under ett och samma namn, 

Taekyon. Den kampsportart vi idag känner till som Taekwondo är ett resultat av att Taekyon fick 

inslag av andra stilar i och med ockupationen av Japan, i början på 1900-talet (ibid). År 1955 

renodlades och utvecklades således Taekyon tillsammans med japanska stilar och fick namnet 

Taekwondo, som betyder foten och den knutna nävens väg.     
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3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som uppsatsen utgår från kommer ifrån de tre olika fält som framkommer 

i uppsatsens rubrik: integration, kampsport och maskulinitet. Vi tar avstamp i tidigare forskning 

utifrån migration av ensamkommande barn och dessa barns livsvillkor i mottagarlandet, 

forskning rörande idrott, samhälle och integration, samt forskning kring kampsport och genus.  

3.1 Ensamkommande barn 
Det vi fann om ämnet ensamkommande barn är främst från forskare som rör sig inom det 

socialpsykologiska och pedagogiska fältet ex. psykologen Marie Hessles doktorsavhandling 

Ensamkommande men inte ensamma. Tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande 

flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige (2009). Avhandlingen är en 

av få vetenskapliga studier med långtidsuppföljning rörande ensamkommande barn i Sverige, 

som vi kunde hitta. Avhandlingen nämner flertalet långtidsuppföljningar som gjorts på barn som 

kommit till mottagarlandet tillsammans med föräldrar eller annan vårdnadshavare, men Hessle 

belyser att det saknas liknande uppföljningar rörande ensamkommande barn. Hessle tar upp 

många viktiga aspekter som berör barnens livsvillkor i Sverige, bl.a. angående barnens fritid som 

hon menar är betydelsefull för barnens fortsatta utveckling och socialisering (Hessle, 2009).  

 

Vidare utgår vi från Ensamkommande barn - En forskningsöversikt (2011) skriven av Ellinor 

Brunnberg som är professor i socialt arbete, Rose-Marie Borg som är flyktingansvarig för Rädda 

Barnen och boendepersonal för ensamkommande barn samt Camilla Fridström, 

forskningsassistent och adjunkt i socialt arbete - Örebro Universitet. Deras forskningsöversikt har 

bidragit till en grund för vår uppsats och skapat förståelse kring ensamkommande barn och hur 

deras situation innan, under och efter deras flykt till Sverige ser ut. Forskningsöversikten ger 

också slag för att det genomförts mycket få vetenskapliga studier rörande ensamkommande barn i 

Sverige framförallt, menar författarna, i förhållande till hur många barn Sverige tagit emot genom 

åren (Brunnberg. m.fl. 2011).   

 

Det vi märkte var att forskningsläget kring ensamkommande barn är relativt snävt, om man tittar 

utifrån ett svenskt perspektiv. Migrationsforskning som gjorts om barn på flykt generellt, är 

betydligt mer omfattande än den om ensamkommande barn och deras livsvillkor. En 
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forskningsgrupp från Irland har genomfört en studie på 100 ensamkommande barn som kom till 

landet, mellan 2003 - 2004. Studien visade att de ensamkommande barnen hade signifikant fler 

hälsoproblem kopplat till både psykiska samt fysiska besvär, än inhemska barn. PTSD, ångest 

samt sömnlöshet och muskulära/skelettrelaterade problem, återfanns hos flertalet av barnen i 

studien (Brunnberg. m.fl. 2011. Se även Abunimah & Blower, 2010). En brittisk studie 

undersökte psykologisk ohälsa hos brittiska barn som evakuerades under andra världskriget och 

jämförde med barn som inte evakuerades under den perioden. Studien antydde att barnen som 

evakuerades hade en långtid psykologisk sårbarhet som inte återfanns hos de barn som inte 

behövde lämna landet (Brunnberg. m.fl. 2011. Se även Foster, Davies & Steele 2003).  

3.2 Idrott, samhälle & integration 
Att idrotten fungerar som en arena för integration är något som är relativt vedertaget i det 

offentliga samtalet. De senaste åren har det satsats en hel del pengar från regeringshåll på just 

integrationsprojekt för idrottsklubbar och fler och fler får bidrag för att kunna ta emot nyanlända 

ungdomar. Det finns dock röster som menar att idrotten får bära allt för stor börda när det gäller 

att integrera. Tomas Peterson skriver i artikeln Idrotten som integrationsarena (Peterson, 2000), 

om hur samhället lägger stort ansvar på idrottsvärlden när det gäller dessa frågor. Han menar att 

idrotten kan vara en öppen arena där ungdomar med olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas 

men ser samtidigt utmaningar med synsättet. Han menar att tillgänglighet är nyckelordet och att 

det, tillsammans med andra faktorer, avgör vem som kan delta i vilken idrott samt vem som 

lyckas bra. Vissa idrotter riskerar att etnifieras, dels på grund av hur hög kostnaden för idrotten i 

fråga är och dels på grund av de förväntningar på och fördomar mot personer (som antas vara) av 

utländsk härkomst (Peterson, 2000, s. 153-154). Peterson tror dock, trots dessa utmaningar, att 

idrotten kan vara en bra arena för integration mellan olika grupper. En förutsättning är dock att 

alla ges möjlighet att delta på lika villkor, oavsett ekonomiska förutsättningar eller andra faktorer 

som kan påverka ett barns möjlighet att idrotta. Han avslutar med att påpeka att idrottens förmåga 

att integrera inte ska överskattas.  

 

Studien Idrott och integration (2010), som genomfördes av SCB på uppdrag av 

Riksidrottsförbundet, kommer fram till liknande resonemang rörande för höga kostnader och 

ojämlikheter inom idrottsvärlden (rf.se). Studien syftade att undersöka i hur stor utsträckning 

barn med utländsk bakgrund deltog i idrottsverksamheter jämfört med barn som hade svensk 
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bakgrund. Studien definierade svensk bakgrund som “Födda i Sverige, med båda föräldrarna 

födda i Sverige” (rf.se). Det studien visade var att både barn med utländsk och svensk bakgrund 

deltar i stor utsträckning i någon form av idrott om den så är organiserad eller inte. Men studien 

uppmärksammade hur barn, både med utländsk och svensk bakgrund, avslutar sitt medlemskap 

dels på grund av för höga kostnader och dels för att de ansåg sig själva eller lagkamrater bli illa 

behandlade (rf.se).     

3.3 Kampsport & genus 
En studie av Michael E Trulson vid namn Martial Arts Training: A novel “cure” for juvenile 

delinquency, påvisar ett samband mellan traditionell taekwondoträning och minskad aggressivitet 

hos high-school-ungdomar. Ungdomarna delades upp i tre grupper och mottog olika typer av 

“behandling” för sina problem. Den första gruppen fick träna traditionell taekwondo och mottog 

då mental träning och meditation. Den andra gruppen fick träna en modern variant av kampsport 

och den tredje gruppen var en kontrollgrupp som inte tränade taekwondo, utan andra sporter och 

hade umgänge med instruktören, vilken var samma för alla tre grupper (Trulson, 1986, s. 1133). 

Ungdomarna spenderade en timme tre dagar i veckan under sex månader med tränaren.  

Resultaten visade att den första gruppens aggressivitetsnivå sjunkit efter de sex månaderna av 

traditionell taekwondo. Den andra gruppen, som mottog modern kampsportsträning, hade tvärt 

om en förhöjd aggressivitetsnivå och ökad tendens till brottsliga handlingar (ibid, s. 1135). 

Studien visar kort sagt att taekwondo kan vara effektivt som metod för att motverka 

ungdomsbrottslighet, men endast då den mentala biten inkluderas i träningen.  

 

2006 skrev journalisten och författaren Leah Hager Cohen Knock-out, tjejer som boxas. Hager 

Cohen följde tre systrar och deras vän under ett års tid för att undersöka varför dessa tjejer sökte 

sig till boxning. Hon var av den uppfattningen att det var okvinnligt och främmande att unga 

tjejer ville ge sig in i boxningsmatcher och slåss. Hennes funderingar och resonemang rörande 

kvinnor, våld och aggression utifrån intervjuer och observationer med tjejerna och andra 

nyckelpersoner såsom manliga tränare och deltagare ger vår uppsats kunskap om hur kampsport 

uppfattas utifrån ett samhälleligt perspektiv. Tjejerna som Hager Cohen följde hade alla trasig 

bakgrund och kom från ett utsatt bostadsområde utanför Boston, USA. Hager Cohen (2006), 

menar att studien visade tendenser på att tjejernas involvering i kampsporten gav dem en stark 
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fysik, inre styrka och självförtroende. Vidare diskuterar författaren hur tjejerna bokstavligen slår 

sig fria från allmänhetens syn på kvinnlighet, aggression och våld.  

 

Vi hämtar inspiration från integrations-, idrotts samt genusforskningen och bidrar med vår 

uppsats, ett perspektiv som beaktar alla tre forskningsfält. Vår uppsats kan anses förena dessa tre 

forskningsfält på så sätt att vi studerar tre fält på organisationsnivå, utifrån ett konkret fall – en 

taekwondoklubbs arbete med integration. Därmed kan vi diskutera mer än vad dessa tre 

forskningsfält resonerar separat. 
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4. Teori 
Uppsatsens teoretiska referensram innefattar teoretiker som är förekommande i studier inom 

humaniora och samhällsvetenskap. Vi utgår från Judith Butlers och Raewyn Connells syn och 

definition på kön för att påvisa hur genus i allmänhet och maskulinitet inom idrott i synnerhet, 

påverkar och formar individers uppfattningar om män och kvinnor och deras idrottsvanor. Vi 

utgår från Pierre Bourdieu teorier om olika kapitalformer, för att konstatera nyanländas situation i 

Sverige och hur kapitalformer såsom det sociala och kulturella påverkar deras position i 

samhället och möjlighet till etablering och socialisering. 

 

För att förklara vår syn på kön som något som snarare skapas än existerar oberoende av 

sammanhang, använder vi oss av ett poststrukturalistiskt synsätt. Poststrukturalistisk teori bygger 

på tanken om att föreställningar om kön bidrar till vår förståelse och vår syn på män och kvinnor. 

Könets mening skapas i relation till hur vi ser på och talar om kön (Månson, red. 2003, s. 246). 

Vi ser alltså inte män och kvinnor som biologiskt bestämt olika varelser, utan ser denna 

uppdelning som en konstruktion. Begreppen genus och kön, som ofta beskrivits som det sociala 

respektive biologiska könet, ser vi båda som konstruktioner. Judith Butler menar att det 

traditionellt biologiska könet är en konstruktion lika mycket som det sociala “genuset”. När vi i 

uppsatsen talar om och diskuterar begrepp som maskulinitet och femininitet avser vi inte att dessa 

värden skulle vara av naturen givna skillnader. Istället menar vi att dessa könsroller är inlärda och 

formade av samhällets förväntningar och krav. (Moderna samhällsteorier). Butlers begrepp 

performativitet avser “görandet” av kön eller framförandet av sin könsroll. Butler uttrycker sin 

syn på det som följer: “Genus är performativt i så måtto att det är en effekt av en reglerande 

genusskillnadsordning i vilken genus är åtskilt och hierarkiserat under tvång.(...). Det finns inget 

subjekt som föregår eller spelar upp denna normupprepning” (ibid, s. 249, se även Butler, 

Critically Queer, s. 21). Att kön är performativt betyder alltså att kön, exempelvis manlighet, görs 

och skapas med hjälp av specifika praktiker.   

 

1995 utkom boken Masculinites (Tidskrift för politisk filosofi, nr 1 2015, årgång 19, s. 1. Se även 

Connell, 1995) som till viss del behandlar idrottens betydelse för maskulinitetsnormer. Hon 

beskriver hur idrotten skapar och formar manlighet och kvinnlighet, hur genus skapas och görs 

genom att utöva sport (ibid, s. 1). Connell beskriver även “den hegemoniska maskuliniteten” 
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(ibid) och avser då den form av manlighet som dominerar och premieras högst i samhället. Hon 

menar också att sport historiskt har handlat om män och mäns kroppar, vilket gör att sport idag 

fortfarande på många sätt är manligt kodat. Connell menar att idrott är den scen där den 

maskulina könsrollen kan utageras som tydligast. Det är i idrottssalarna som maskulinitet, såväl 

som femininitet, görs. Detta hänger nära ihop med Butlers teori om kön som performativt, att kön 

görs genom genuskodade praktiker. Inom idrott kan det handla om hur man agerar gentemot 

varandra, exempelvis hur man pratar och hur man hälsar. Om det talas om en hegemonisk 

maskulinitet måste det också finnas en eller flera underordnade maskuliniteter, konceptet bygger 

på att en typ av manlighet belönas och vinner mer mark än andra.   

  

Den franska sociologen Pierre Bourdieus fyra kapitalformer; kulturellt, socialt, ekonomiskt samt 

symboliskt, förklarar deltagarnas integrationsprocess. Kapitalformerna anses av Bourdieu vara 

avgörande för en individs position i samhället och hens möjlighet till att påverka och förändra sin 

livssituation (Månsson, red. 2004). Det kulturella kapitalet, menar Bourdieu, representerar 

individens språkliga medel och hens förmåga att uttrycka sig själv på en intellektuell nivå. Det 

ekonomiska kapitalet representerar individens materiella och ekonomiska tillgångar och innebär 

tillgång till exempelvis pengar och välfärd. Högt ekonomiskt kapital resulterar således i en hög 

social ställning med rättighet till olika sociala uttryck såsom livsstil och smak. Det är det sociala 

kapitalet som redogör för individens relation till andra, såsom sin familj, vänner och andra 

människor i hens närhet. Det sociala kapitalet bidrar till en individs sociala nätverk och är därmed 

avgörande för att, som nyanländ, träffa nya människor och upprätthålla relationer med dessa. Det 

fjärde och sista kapitalet, det symboliska, upplyser om vem man är och vilka formella samt 

informella institutioner eller utbildningar man haft tillgång till - ju högre utbildning desto högre 

status i samhället, menar Bourdieu (Månsson, red. 2004). Det är det symboliska kapitalet som 

anses redogöra för hur individer interagerar med varandra och hur vi förhåller oss tillvarandra i 

olika sociala relationer och miljöer (ibid). Individens uppfattning kring vad som anses vara 

accepterat eller ej, byggs upp utifrån vår interaktion mellan varandra.  

 

Utifrån samspelet mellan de fyra kapitalformerna och människans reproduktion och omvandling 

av dessa, menar Bourdieu ligger till grund för att förstå hur vissa samhällsgrupper haft möjlighet 

att erhålla samt fastslå sin makt. Kapitalformerna, framförallt det sociala samt det kulturella kan 

ge en förståelse om vad nyanlända saknar gällande trygghet, välfärd, sociala kontaktnät, 
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referensramar etc. Olika ekonomiska och sociala möjligheter i en människas vardag präglas, 

enligt Bourdieu, av vilka kapitalformer människan har tillgång till. Utifrån nyanländas situation i 

allmänhet och ensamkommande barn i synnerhet, kan många av dessa individer sakna viktiga 

kapitalformer. Att vara ny i ett främmande land, utan föräldrar, släkt eller vänner, påverkar 

således flera kapitalformer. Många nyanlända saknar viktiga nätverk och har därför svårare än 

andra att exempelvis få jobb och knyta nya kontakter.  
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5. Metod & material 
Kvalitativa metoder används i regel när man vill undersöka människors relationer till varandra 

och deras förhållande till samhälleliga fenomen såsom normer, samhällsklasser, integration, (eget 

tillägg), kulturer, nätverk eller språk (Arhne & Svensson, red. 2011). När vi studerar samhället 

vill vi således veta hur dessa fenomen påverkar en individ och för att ta reda på det kan vi i 

huvudsak använda oss av tre olika metoder. Vi kan intervjua människor eller på olika sätt 

observera samt iaktta vad människor gör i olika situationer, eller använda oss av olika 

dokument/texter och analysera dessa (Ibid).  

 

Vår uppsats bygger på tre olika intervjuformer med tränare och deltagare i klubben samt tre egna 

observationer. En internetunderstödd intervju genomförs på de två huvudtränarna, utöver det 

genomförs en gruppintervju på de tre assisterande tränarna samt en mindre enkätundersökning på 

de nyanlända deltagarna (se bilaga 2). Vi hade först tänkt enbart utföra intervjuer men efter 

samtal med vår handledare bestämde vi oss även för att utföra observationer. Observationerna 

ägde rum under tre olika tillfällen på klubbens träningslokal på Industrigatan. 

  

Vårt intresse av att använda kvalitativa intervjuer grundar sig i att vi är intresserade av vad våra 

respondenter tycker och tänker kring vissa fenomen inom en fritidssysselsättning, i detta fall 

taekwondo. Vårt intresse ligger i att försöka förstå respondenternas olika perspektiv inom fälten 

integration, idrott och maskulinitet genom tre skilda intervjuer. Observationen ser vi som 

ytterligare ett perspektiv som kan bidra till det empiriska materialet. För att få en inblick i 

deltagarnas görande av kön ansåg vi att observationer vore den bästa metoden. Genom att 

observera kan vi se de informella och omedvetna praktiker som finns i klubben som vi inte kan 

komma åt med hjälp av intervjuer (Ehn & Löfgren, 2012:7-9,12-13,49-61). Genom att vi både 

aktivt och passivt deltar i träningarna kan vi försöka få en förståelse av verksamheten och 

individerna inom den, än om vi enbart tolkar och analyserar respondenternas svar från 

intervjuerna.   

5.1 Urval 
Ett första urval var att bestämma vilken förening i Skåne, som öppnat upp sin verksamhet för 

nyanlända, vi skulle undersöka. Skåneidrotten arrangerade ett möte i mitten av februari i år, där 
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organisationen presenterade integrationsprojektet Sport Open mer ingående. Representanter från 

olika föreningar var bl.a. på plats och några av dessa presenterade hur deras förening hade arbetat 

med att öppna upp sin verksamhet för nyanlända. Chae taekwondo Malmö var på plats med sina 

två huvudtränare plus en av de assisterande tränarna Rashid, för att berätta om hur de arbetar med 

integration i klubben och vilka erfarenheter de fått. En av uppsatsens författare var på plats vid 

detta tillfälle och ansåg att deras berättelse var både intressant samt inspirerande och tog kontakt 

med klubben där och då. Dem gick med på att vi skrev om dem och vi bytte kontaktuppgifter 

med varandra. Vi bestämde sedan träff med en av huvudtränarna för att närmare diskutera hur 

och på vilket sätt vi skulle genomföra vår studie. 

  

Vår första tanke var att vi enbart skulle genomföra intervjuer i enkätform på nyanlända deltagare 

samt göra någon form av intervju med de två huvudtränarna, för att få svar på våra 

frågeställningar. Men efter träffen med huvudtränare 1, kom vi fram till att språkbarriärer nog 

skulle hindra oss från att få ett uttömmande empiriskt material att arbeta med, om vi utförde en 

enkätundersökning på nyanlända deltagare. Vi diskuterade vidare hur vi skulle göra och fick idén 

av huvudtränaren att istället utföra någon form av intervju med de tre assisterande tränarna. Vi 

ansåg att språkbarriären i stort sett skulle försvinna och vårt empiriska material kunde innefatta 

ett mer tillbakablickande perspektiv. Vi såg detta som en god möjlighet, då vi kunde få killarna 

att reflektera över sin tid i Sverige och vad taekwondoklubben har betytt för dem under åren. 

Genom att intervjua de assisterande tränarna kunde vi diskutera vår frågeställning gällande 

konstruktion av maskulinitet genom idrottsutövning och deltagandet i klubben utifrån kön, inte 

enbart utifrån huvudtränarnas perspektiv, utan även deras.  

  

Vi använde oss av en enkätundersökning då vi gärna ville komplettera de assisterande tränarnas 

intervju med hur nyanlända i Malmö såg på klubben och taekwondo som fritidssysselsättning. 

Det var i stort sett enbart ja/nej frågor, och Rashid erbjöd sig att översätta frågorna och hjälpa 

deltagarna att besvara enkäten. Enkäterna delades ut efter ett träningspass och de deltagare som 

ville fick besvara frågorna. Urvalet var därmed slumpvist och ej obligatoriskt för deltagarna men 

genomfördes inom en bestämd grupp. Urvalet för enkätundersökningen bygger således på att 

informanterna representerar den större gruppen ”nyanlända deltagare” på klubben.  
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5.2 Forskningsetik 
Förutom huvudtränarna kommer våra respondenter vara anonyma gällande namn och ålder. Chae 

taekwondo Malmö är en registrerad förening och de två huvudtränarna finns porträtterade på 

klubbens hemsida. Vi kommer dock hänvisa till deras svar från mailintervjun som huvudtränare 1 

respektive huvudtränare 2. Detta då vi vet att det kan förekomma vissa föreställningar eller 

uppfattningar kring respondenters svar beroende på om de definieras som man eller kvinna. Vi 

vill inte bidra till dessa uppfattningar utan väljer att hänvisa deras svar anonymt. Det är ingen 

hemlighet att de tre assisterande tränarna och de nyanlända deltagarna definieras som pojkar och 

kommer således hänvisas som det genomgående i uppsatsen. Inför gruppintervjun kom vi överens 

med de tre assisterande tränarna att deras svar skulle anonymiseras (Vetenskapsrådet, 1990, s. 

10). Alla tre återfinns, tillsammans med huvudtränarna, på klubbens hemsida, men vi ser ingen 

anledning av att deras namn eller ålder ska figurera i uppsatsen och kunna kopplas ihop av 

utomstående. Det innebär att vår intervju med de tre assisterande tränarna kommer innehålla 

fingerade namn. Yanis, Rashid och Khalil heter alltså något annat i verkligheten. Deras 

förutsättningar inom och utanför klubben har ingen inverkan på uppsatsens resultat och vi lägger 

heller ingen värdering i vem som uttalar sig och varför. De nyanlända deltagarna besvarade 

enkätformuläret anonymt, förutom att de fyllde i sin ålder.  

 

När vi bestämde oss för att genomföra enkätundersökningen visste vi att en tredje part skulle 

krävas för att agera tolk.  Att ta hjälp av en tredje person kan antas påverka det empiriska 

materialet, då den personen intar en form av tolkningsföreträde, vilket vi är väl medvetna om. En 

andrahandskälla blev dock nödvändig för att vi skulle kunna utföra enkätundersökningen. Tolken 

hjälpte respondenterna svara på en semistrukturerad enkät med totalt 8 frågor som avsågs ta reda 

på ungdomarnas upplevelse av sin medverkan i klubben, hur länge de medverkat och hur de ser 

på sin fritid i klubben. En av frågorna var därför att de fritt skulle beskriva taekwondo utifrån tre 

ord. Detta för att vi skulle få någon form av indikation på vad taekwondo betyder för dem och 

således resonera kring idrottens roll i deras liv i Sverige. Då det i stort sett enbart var ja/nej frågor 

tog vi beslutet att en tredje part inte kunde påverka respondenternas svar, så till den grad, att 

svaret skulle förvridas eller förskjutas från sitt ursprungliga alternativ. Detsamma gällde de tre 

ord som skulle beskriva taekwondo. Tre ord ansåg vi inte skulle förlora sin innebörd eller 

betydelse om en tredje part skrev ner det. 



	

	
22	

5.3 Genomförande 
Vi genomförde en gruppintervju med de assisterande tränarna i klubben. En gruppintervju är att 

rekommendera om ett specifikt ämne ska diskuteras och om personerna inom gruppen delar 

gemensamma erfarenheter (Arhne & Svensson, red. 2011). Rashid, Yanis och Khalil kom alla 

som ensamkommande barn till Sverige, har tränat Taekwondo i flera år och är tränare i Chae 

taekwondo Malmö. Killarna anses ha gemensamma erfarenheter som av oss skulle vara 

intressanta att studera för att förstå aspekterna integration, idrott och maskulinitet utifrån deras 

perspektiv. Intervjun avser undersöka hur killarna ser på sin medverkan i klubben och om 

deltagandet bidragit till deras socialisering och etablering i Sverige. Intervjun har skett i 

gruppform då vi anser att det ger ett mer avslappnat klimat och underlättar för informanterna att 

dela med sig av sina upplevelser. Intervjun gjordes vid ett tillfälle i april och genomfördes i ett 

grupprum på Malmö högskolas bibliotek Orkanen. Frågorna var av explorativ karaktär och 

innehöll öppna frågor med öppningsfraser såsom “hur tror ni”, “hur ser ni på” eller “hur känner 

ni” för att bjuda in respondenterna till att svara subjektivt och så öppet och utvecklande som 

möjligt. Vi hade i förväg skrivit ut 14 frågor inför intervjun (se bilaga 2), men under intervjuns 

gång uppkom en del följdfrågor samt ett par nya frågor som utvecklades i takt med 

diskussionerna. Totalt ställde vi ca 35 frågor och intervjun spelades in med våra mobiltelefoners 

inspelningsfunktion.  

  

Intervjun har transkriberats i sin helhet och har som syfte att ge oss en förståelse av hur 

respondenterna resonerar kring sin tid i Sverige och om taekwondo som idrott samt 

taekwondoklubben i sig, har bidragit till en meningsfull fritid för dem. Vi ville även ta reda på 

om och på vilket sätt respondenterna reflekterar över sitt deltagande i klubben och huruvida det 

kan kopplas till deras etablering samt socialisering i Sverige. Intervjun ämnade även undersöka 

om deltagandet i klubben kan indikera på om olika skyddsfaktorer stärkts hos respondenterna. Vi 

ville undersöka om skyddsfaktorer såsom trygga vuxna, engagemang och delaktighet stärktes 

genom deras medverkan och kontakt med klubben. Om deltagandet kan ha lett till större socialt 

nätverk av vänner eller om deltagandet kan ha bidragit till tillgång på andra viktiga arenor, såsom 

utbildning eller arbetsmarknaden var för oss intressant att undersöka. Vi ville även få en 

diskussion kring huruvida tränarna ser på att det är så få tjejer delaktiga och om de resonerar 

kring manligt och kvinnligt utövande inom sporten. 
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Vi utförde en Internetunderstödd intervju i form av en mailinterjvu samt hade personlig 

korrespondens med de två huvudtränarna som startat upp Chae taekwondo Malmö, tillika 

initiativtagarna av integrationsengagemanget. Mailintervjun innehöll 14 ostrukturerade frågor och 

inbjöd respondenterna att själva svara öppet och utvecklande. Tränarna svarade var för sig. 

Mailintervjun syftade till att få mer saklig information om klubben. Vi ville även väcka 

diskussionen rörande det låga antalet tjejer i klubben och huruvida tränarna såg på taekwondo 

och utförandet av tekniken utanför klubbens lokaler. Vi hade fått information om att andra 

taekwondoklubbar lägger stor vikt vid att lära ut taekwondo och dess filosofi och att 

träningsformen inte ska ses som en form av självförsvar. Vi ville få kunskap om den tanken även 

existerade inom Chae taekwondo och hur de resonerar kring den frågan. 

 

Enkätintervjun för de nyanlända deltagarna tog plats på klubbens lokal på Industrigatan och 

fylldes i av de killar som ville, efter att de genomfört sin träning. När vi delade ut 

enkätformulären på klubben var det ca 13 stycken killar som deltog i träningen, varav 4 

besvarade enkätformuläret med hjälp av Rashid. Vi lämnade kvar några enkäter och har sedan 

dess fått ytterligare 2 svar.  

 

Utöver tre intervjuer har vi genomfört observationer vid tre olika tillfällen på Chae taekwondo 

Malmö. Våra observationer var av öppen karaktär och innehöll både passiv och delaktig 

observation (Ahrne & Svensson. red. 2011). Med öppen karaktär menas att klubben och dess 

deltagare var medvetna om vår roll som studenter och att vi genomförde en studie om dem, samt 

att de hade kunskap om vårt syfte med studien. Passiv observation innebär att iakttagelsen enbart 

sker passivt och ej någon aktiv form av deltagande, medan delaktig observation innebär att ett 

aktivt deltagande äger rum (ibid).  Vår första observation var av delaktig karaktär och ägde rum 

innan vi utförde intervjuerna med alla fem tränarna och syftade till att vi skulle få träffa våra 

kommande respondenter på deras ”planhalva” och samtidigt få testa på sporten. Vi hade fått ett 

välkomnande i klubben som vi gärna ville värna om och samtidigt var vi intresserade av att få 

testa på taekwondo. Huvudtränarna uppmuntrade oss till att testa sporten under vårt första besök 

på klubben, när vi lämnade ut enkätformulären. Vi ansåg att ett prova-på tillfälle kunde bidra till 

att få möta klubbens tränare och deltagare på en plats som tillhörde dem, där vi var besökarna och 

dem experterna och vår roll som undersökande studenter mattades av (Kulturanalytiska verktyg, 

2012:49-61). Det nybörjarpass vi medverkade i skedde i mars månad och hölls av 
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huvudtränarna och två av de assisterande tränarna. Under det nybörjarpasset var det förutom oss, 

nyanlända deltagare i relativt samma ålder 14-17 år samt två pojkar som var yngre än 10-år.   

  

Innan vi utförde vår andra observation hade vi genomfört intervjun med Rashid, Yanis och Khalil 

samt inväntade svar från vår mailinterjvu med huvudtränarna. Andra observationen ägde rum i 

april och var av passiv karaktär och träningen hölls av de assisterande tränarna, närmare bestämt 

två av dem, Rashid och Yanis. När vi hade bestämt att vi skulle medverka vid ytterligare en 

träning antog vi först att Christian eller Ann-Christine skulle hålla träningen. Någon dag innan 

träningspasset fick vi ett meddelande om att träningen skulle hållas av Rashid och Yanis. Vi fick 

frågan om vi istället ville komma ett annat träningstillfälle men vi menade på att vi gärna gick på 

träningen för att observera och att vi antagligen skulle köra en aktiv observation då 

huvudtränarna höll i träningen igen. Vi observerade en hel nybörjarträning, som pågick i en 

timme, samt uppvärmningen för den avancerade gruppen, som började direkt efter nybörjarna. 

Eftersom träningen hölls av Rashid och Yanis kunde observationen ge oss underlag och förståelse 

för om träningen hölls annorlunda av de assisterande tränarna jämfört med huvudtränarna. Om så 

var fallet ville vi undersöka om det fanns specifika tillfällen som urskilde sig. Vi undrade om 

exempelvis uppvärmningen kunde se annorlunda ut, om tempot var högre/lägre beroende på vem 

som höll i träningen osv. Utifrån gruppintervjun hade vi fått uppfattningen av att någon hade 

erfarenhet av mer fysiskt uttömmande träningspass och det hade varit intressant om det utmärkte 

sig vid de träningspass som de höll i. Vi ville även uppmärksamma om det fanns tillfällen som 

antydde på ”maskulint” kodade tendenser såsom höga stön vid slag/sparkar. Vår tredje och sista 

aktiva observation ägde rum i början på maj och vid det tillfället var det Christian som höll i 

träningen och Rashid var assisterande tränare. Under det träningstillfället deltog ca 15 killar och 

alla var i någorlunda samma ålder, förutom en kille som vi tror kan ha varit 7 år. Det var ett 

lugnare tempo än den träning vi passivt observerade, men huvudtränare 2 menade på att hen 

valde att fokusera på stretchning och inte lika mycket på fysiskt uttömmande övningar. 

5.4 Generaliserbarhet 
Även fast vi valt att intervjua olika “grupper” inom föreningen samt gjort egna observationer, är 

det svårt att bedöma om vårt resultat kan appliceras på andra verksamheter som öppnat upp sin 

verksamhet för nyanlända. Av våra frågeställningar är de flesta av karaktären att de är högst 

subjektiva och därmed specifika för just den personen och den verksamheten. Vår 
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undersökning nådde en frekvens på sex nyanlända deltagare av ca 40, vilket kan ses som ett 

alldeles för lågt antal för att kunna dra någon form av generalisering.  

 

Uppsatsens validitet och tillförlitlighet kan ändå anses vara hög, då vår undersökning ämnar ta 

reda på fälten integration, idrott samt maskulinitet genom att intervjua tränare och nyanlända 

deltagare i en idrottsförening. Om en undersökning har hög validitet eller inte, grundar sig i om 

resultatet är mätbart och att den mäter det som är avsett att mäta, något som är mer relevant för 

kvantitativa studier (Bryman, 2004). Men en del forskare menar att validitet samt reliabilitet kan 

anpassas till den kvalitativa forskningen, bl.a. utifrån att validitet i grund och botten handlar om 

att forskarens slutsats hänger ihop med det granskade materialet (ibid). Här i ligger reliabiliteten, 

om huruvida resultatet av studien är generaliserbart eller inte. Kvalitativa studier är generellt 

svårare att få hög reliabilitet på. För att en studie ska inneha hög reliabilitet, krävs det att studien 

ska kunna genomföras igen och komma fram till samma resultat, oberoende av vem det är som 

utför studien (ibid). Något som inom den kvalitativa forskningen kan te sig problematiskt, i och 

med att undersökningsobjekten oftare är egna individer med egna erfarenheter och högst 

subjektivt, således inget applicerbart på vem som helst.      

5.5 Avgränsning 
Vi har geografiskt begränsat oss till att enbart undersöka en idrottsförening i Malmö som blivit 

delaktiga i ett integrationsprojekt. Eftersom föreningar över hela Skåne har kunnat engagera sig i 

ett integrationsprojekt finns det flertalet föreningar runt om regionen som hade kunnat vara 

potentiella kandidater för vår undersökning. Avgränsningen innebär att enbart en förening och 

dess tränare samt deltagare kommer undersökas vilket begränsar reliabiliteten samt 

generaliserbarheten, som nämnt ovan. vi kommer inte genomföra några uppföljningsintervjuer, 

utan huvudtränarna, de assisterande tränarna samt de nyanlända deltagarna intervjuades vardera 

en gång. Vi har enbart valt att intervjua personer som är verksamma inom Chae taekwondo 

Malmö och medvetet inte valt att intervjua personer inom andra organisationer verksamma inom 

integrationsprojektet, såsom Skåneidrotten, då det hade krävts mer resurser och tid än vad vi hade 

kunnat ge. 
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6. Resultat 
Studiens resultat redovisas genom våra intervjuer med tränare och deltagare i klubben samt våra 

genomförda observationer och besvaras utifrån våra frågeställningar i tidigare avsnitt.  

1. Hur ser informanterna på sitt deltagande i taekwondoklubben? 
I enkätundersökningarna ombads ungdomarna svara på vad det bästa med taekwondo är. Två av 

sex svarade gemenskap och en att lära känna vänner. Det är också den känslan vi får när vi 

observerar under en träning. Vi noterar hur alla hälsar på varandra genom att antingen kramas 

eller skaka hand - stämningen är god och kamratlig. I enkäterna svarar fyra av sex att det bästa 

med taekwondo är respekt. Vi kan bara spekulera i vad de menar med det, om de menar att de lär 

sig att visa respekt eller om de menar att behärska sporten ger dem respekt. Vi förstår dock att det 

är mycket viktigt att visa respekt för varandra i salen, speciellt i relationen mellan tränare och 

elev. Ungdomarna är tysta och fokuserade när tränaren pratar och lyssnar noggrant. Deltagarna 

måste hälsa på tränaren innan dem får bestiga mattan. 

 

Under gruppintervjun förstår vi att deltagandet i taekwondoklubben betytt mycket för Rashid, 

Khalil och Yanis. Rashid beskriver hur viktigt det är för honom att ha någonstans att gå efter 

jobbet eller skolan istället för att bara vara hemma, specifikt för de som är ensamkommande och 

därför saknar familj. “Asså till exempel jag tror ah fan det är snart fredag man längtar efter 

fredag va? Sen det kommer fredag och så man går hem och fan nu, vad kan jag göra. Bara sitta 

hemma. Alltså jag har tråkigt, bara på helgerna. Vanlig dag alltså jag går i skolan, tillbaka, går 

och tränar, laga mat, sen tiden går och imorgon vakna igen. Men helgerna tänker ah, jag tackar 

att vi har träning på lördag, på helgen.” Han beskriver också hur de andra ungdomarna som är 

med på träningarna oftast inte vill gå hem utan träna mer. “Ibland på lördagarna jag har märkt 

att efter träning också vi samlas, skrattar och äter, lyssnar musik, sparkar på varandra, skojar, 

pratar, tills klockan 9. Alltså det, jag känner igen de som kommer från boendet, de barnen. Så de 

vill inte gå hem, de vill bara fortsätta och vänta där.”  

 

Khalil menar att deltagandet i klubben, och träning i allmänhet, ger honom ett lugn och kraft att 

fokusera på resten av sitt liv. “Dagen efter jag har tränat, man blir en annan person alltså man 

blir lugn man koncentrerar sig mer, så man har mycket tålamod, om jag jämför om jag inte 

tränar så jag går in, jag vet alltså jag har inget tålamod.” Både Rashid och Yanis ger uttryck 
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för att det är just den sociala kontakten i kombination med den fysiska utmaningen som gör att de 

uppskattar träningen så mycket. Det verkar handla om att ha något att fokusera på som hjälper en 

att sluta tänka på negativa saker. Rashid säger exempelvis att “... man träffar alla vänner, man 

skrattar, man svettas, man tänker inte på andra saker. Sen när man kommer hem det blir så. Man 

bara tar det lugnt, tänker inget annat. Alltså det hjälper mycket, både psykiskt och fysiskt…”. 

Khalil säger att “Jag glömmer det som har hänt och det blir som medicin, jag kopplar av allting 

som, jag bara koncentrerar mig på träning, det är lugnande.”  

 

Samtliga av de intervjuade menar att de uppskattar sin fritid mer efter att de börjat med 

taekwondon. Som beskrivet ovan anger informanterna att de trivs bättre med att ha något att göra 

efter skolan eller jobbet och att det ger dem positiva effekter. Rashid berättar att han hela tiden 

ville hålla sig sysselsatt för att inte tänka negativt. Även Khalil berättar liknande saker och 

nämner dessutom att han känner igen sig i de andra nya ensamkommande och att han förstår vad 

de går igenom. “Ibland de kommer så jag vet vad de tänker. Så jag är själv också 

ensamkommande barn. De tänker alltid på familjen, bror och allting som jag tänker.” 

Gemensamt för informanterna är att de menar att det är viktigt att ha en sysselsättning efter 

skolan eller jobbet för att inte sitta hemma och tänka på det man saknar och det negativa i ens liv.  

  

En annan gemensam nämnare för alla tre informanter är att de varit stökiga och hamnat i bråk 

innan de börjat med sin träning. Yanis säger om Rashid att han tidigare varit stökig, innan han 

började träna regelbundet. “Han började bråka varje dag, jag kände honom alltså. (skratt)”. 

Yanis säger även om sig själv att “När jag är liten så jag är farlig kille som alltid bråkar mot 

andra (skrattar). Kampsport alltid man tränar mer, du blir lite lugnare.“ Även Khalil menar att 

han är lugnare sedan han börjat träna. För honom var det dock bråket som gjorde att han började 

med kampsport. Han berättar om en händelse i Afghanistan då han som liten hamnade i bråk med 

några killar. Han fick hjälp av sina kompisar som sedan tog med honom till en kung- fu klubb. I 

detta exempel kan det spekuleras i om syftet med att han började med kampsport var att kunna 

försvara sig.  

 

Rashid och Khalil säger båda två att de hade ägnat sig åt någon annan form av idrott om de inte 

varit aktiva inom taekwondon. De menar att det är viktigt att röra på sig och att det har positiva 

effekter. Khalil har tidigare tränat friidrott men tycker att taekwondo är roligare och Rashid 
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brukade gå på gym innan han blev aktiv inom taekwondon. De menar båda två att träningen blev 

som en slags tillflyktsort från problem på andra områden i livet. Han berättar om hur han använde 

gymmet för att undvika personalen på HVB-hemmet där han bodde innan, då de inte kom 

överens. “... så jag hade problem med dom. så jag tyckte mycket om ute, vara mycket ute, jag var 

på gymmet o sedan hem i mitt rum, så därför jag bråkade mycket med personalen på boendet.” 

För honom är det inte så viktigt vilken typ av aktivitet man ägnar sig åt, så länge det är något som 

man gör i grupp.  

2. På vilket sätt påverkar deltagandet i fritidsaktiviteter våra informanters 
tillvaro och hur kan det stärka deras skyddsfaktorer och leda till integration 
och socialisering i det svenska samhället? 
I intervjusvaren kan flera skyddsfaktorer identifieras. Ett exempel är närheten till trygga vuxna. 

Rashid berättar om hur han fått stöd och råd ifrån huvudtränarna i föreningen och hur han känt att 

han kunnat vända sig till dem. “Ja alltså i början… Från början det var mycket upp och ner, 

alltså livet. Så Christian har varit, innan jag kände Ann-Christine. Ja det kommer bli bättre sa 

han, han kommer ut till stan och sa att vi ska ta fika och så. När jag träffade han alltså jag tänkte 

inte att jag är ensam längre”.  Khalil bekräftar hur klubbens tränare funnits där som stöd “Jaa 

alltså det är såna saker som att, Christian är en sån person att du ger till han lite och han ger till 

dig mycket. Han har gott hjärta. Han bara… Du visar till honom att… Jag har fått mycket hjälp 

från Christian jämfört med min gamla klubb, som jag hade…” Även Yanis berättar om sin tid i 

en annan taekwondoklubb, där han tränade innan. Han redogör för hur tränarna lagt ner mycket 

tid på att få honom att förstå alla rörelser och hur de engagerat sig i att få honom att fortsätta 

träna. Han upplever att de satsat extra mycket på honom vilket har gjort att han velat anstränga 

sig mer än tidigare. “Liv och Carolina, när jag fattade inte sparkar, vad är fel på sparkarna, så 

de tog film på mig, video och sa här och visade mig, vilka sparkar du har fel, så den, den o den. 

Så jag la lite mer energi, ´aha varför dom satsar på mig?´ och inte andra, de tar film på mig, 

visar mig sen, de stannar efter träningen 10 min 20 min. sen jag tänkte jag måste satsa mer, dom 

hjälper mig mycket faktiskt…”.  

 

En annan skyddsfaktor är möjlighet till delaktighet och engagemang för de assisterande tränarna i 

fråga. Informanterna har genom taekwondoklubben och Skåneidrotten kunnat gå en utbildning, 

kostnadsfritt, för att kunna leda träningar. De har bland annat fått lära sig skillnader mellan hur 
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vuxna och barn bör träna samt pedagogik för att kunna lära ut. Genom att de får möjlighet att bli 

tränare inom föreningen ges killarna en chans till att vara delaktiga och engagera sig mer i 

klubben. Inför flytten till nya lokaler menar huvudtränare 1 att fokus kommer ligga på killarna i 

klubben och att de får vara med och bygga upp den nya träningslokalen “Alla killar som tränar 

idag kommer att vara med i renoveringen och känna sig delaktiga i klubben” 

 

Rashid och Yanis bodde på ett HVB-hem när de först kom till Sverige. För Khalil var situationen 

lite annorlunda, han bodde i ett familjehem. Han förklarar att han fick en bra kontakt med 

familjen som fortfarande håller i sig, samt att det var dem som hjälpte honom att börja med 

taekwondo. Han har därmed lite annorlunda erfarenheter än Rashid och Yanis och har sannolikt 

haft mer tillgång till trygga vuxna i och med familjehemmet. En annan viktig skillnad är att 

Khalil kom till Sverige ca tio år innan Rashid och Yanis. Möjligen är det också därför de har lite 

olika syn på träningens betydelse för en ensamkommande barn och ungdomarna. Khalil säger 

“De som kom nyligen till Sverige, barnen eller killarna, jag säger till dem, först och främst 

språket du ska lära dig. Inte träningen, du har allting framför dig.” Han ser språket och skolan 

som allra viktigast och berättar att han själv fokuserade på att träna och jobba. Han vill därför 

pusha andra ensamkommande till att fokusera mer på skolan för att skapa sig en bra grund för 

framtiden. “Jag säger ofta till dem att fastna inte, du ska inte bli som mig. Jag pushar dem. 

Kämpa, plugga, gå fram tills ni blir vuxna. Taekwondo finns också sen.”  

 

Rashid har ett annat perspektiv och menar att träning är väldigt viktigt och att det inte är bra att 

plugga allt för mycket. “Alltså jag säger till dem, alltså du går i skolan och tillbaka varje dag så 

du pluggar, det är 8 eller 5-6 timmar i skolan. Så du kommer hem, så det är inte bra att du 

kommer hem och sitter direkt, så ta penna och papper och börja om igen. Kanske du pluggar en 

timme två timmar hemma så sen måste man ta lite frisk luft och gå ut och prata.”   

 

Skyddsfaktorer såsom sunda värderingar och tydliga normer gör sig också synliga utifrån 

informanternas berättelser. Yanis förklarar att träningen har hjälpt honom att hålla sig borta från 

dåligt sällskap. “Så jag blev påverkad positivt av träning. Plus att man går inte ut, att man inte 

hittar dåliga kompisar.” Han specificerar inte vad “dåliga kompisar” innebär, men vi kan 

spekulera i att det skulle kunna handla om kriminalitet eller stökighet. Yanis förklarar vidare att 

taekwondoträningen inte bara ger en fysiska färdigheter, utan även andra nyttiga erfarenheter. 
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Han menar att de lär sig mycket annat i samband med träning och tävlingar. “Det är inte bara 

tävling, att gå in och sparka på varandra, man ska resa utomlands och inom Sverige. Kontakt 

med nytt folk, med nya människor, hitta nya träning, hur man ska lära sig, få kontakt mot 

varandra, hur respekt.” Resonemang som kan anses bekräftas utifrån klubbens ansökan “våra 

kampsporter främjar individens koncentration, koordination, självkontroll, mental styrka och 

självförtroende. Dessa är alltså inte bara en idrott utan förmedlar en filosofi som innebär 

balans/hälsa och respekt för dig själv och andra. Eleven lär sig att inte tillgripa våld mot andra 

och handla moraliskt i alla situationer.” 

 

Chae taekwondo Malmö vill vara klubben som vänder utanförskap till gemenskap - en klubb för 

alla.  Klubben sökte ekonomiska medel för att kunna bidra till en meningsfull fritid för nyanlända 

ungdomar och på så sätt, menar klubben, bidra till ungdomarnas integrationsprocess. I vår 

intervju med huvudtränarna var vi därmed nyfikna på hur klubben såg på integration: 

“Integration är att i lagom takt få förståelse för det nya samhället, värderingar, lära sig språket 

och få vänner, framförallt olika nationaliteter och givetvis svenskar. Idrott är en perfekt plats för 

detta så länge man blir accepterar i gruppen och sedd av instruktörer och kamrater.” Integration 

handlar inte om särbehandling eller att på olika sätt stigmatisera pojkarnas situation, menar 

huvudtränarna vidare. De nyanlända deltagarna betalar en mindre summa för att få delta i 

träningen och för att deras försäkring ska gälla. Träningen är således inte helt gratis, vilket 

tränarna menar ger deltagarna “som vilka ungdomar som helst” förståelsen över att saker och ting 

inte är gratis och att om de vill fortsätta träna, måste kunna prioritera och själva stå för valet om 

träningen är viktig för dem.  

 

Informanterna menar att de kommit in i samhället, fått vänner och lärt sig bättre svenska utifrån 

sitt deltagande i klubben. Rashid förklarar hur han till en början i Sverige mådde ganska dåligt 

och att det var svårt att få svenska vänner “Man kan säga hej hej och de tror bara ‘vad fan vill 

han’. Så de tror inte att vi vill fortsätta som vän och prata./.../ Därför jag fortsatte med det, 

taekwondo. Jag lärde mig svenska också snabbt, inte att skriva man kan säga men prata och 

förstå, alltså det är lätt. Man är tvungen att prata. Eller lyssna, så jag fortsatte med träningen så 

det är därför. Så, det var kul faktiskt.”  
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3. Hur ser informanterna på verksamhetens könssegregering och på vilket sätt 
kan maskulinitet konstrueras och ageras under träningen?  
Inom Chae taekwondo uppmuntras tjejer till att delta, men det har däremot varit svårt att nå ut till 

dem. Klubben saknar kvinnliga deltagare och huvudtränarna menar att det dels kan bero på att 

ensamkommande tjejer, oftare än killar, placeras i familjehem, och dels på att det överlag är fler 

killar som tränar kampsport. Majoriteten av de ensamkommande barn som når Sverige definieras 

som pojkar och enligt Statistiska Centralbyrån är endast en av fem flickor (scb.se). “Vi har inte 

haft möjligheter innan att satsa på att få hit tjejer. Inom kampsport är det oftare övervägande 

killar men just inom taekwondo är det nog hälften så vi tror oss kunna få hit tjejerna också.” 

 

Vidare menar huvudtränarna att kampsport inte är en idrottsgren som tjejer vanligtvis dras till. 

“Dock är taekwondo en ypperlig sport för just tjejer. Tror också att anledningen till att vi inte 

har tjejer just nu är att killgruppen är ganska stor och jag tror att då vi just nu inte kan separera 

grupperna och det är ganska fullt redan kan det tyvärr verka avskräckande - Något vi hoppas 

ändra på riktigt snart - Sverige har ju bl.a. två tjejer med i OS i Rio 2106 - Men inga killar!” I 

juni får klubben tillgång till en ny, större lokal och de tror att den nya lokalen samt generösare 

öppettider, kan få fler tjejer att börja träna i klubben. “... via den nya lokalen kommer vi att ha 

tjejgrupper, men gemensam kampträning för de som tränat lite längre. Vi kommer då att jobba 

för att ta hit tjejer både svenskar och nyanlända.  

 

Khalil och Rashid menar också att de gärna vill att tjejer ska träna men att det även kan finnas 

fysiska barriärer som kan begränsa möjligheten att tjejer kommer till träningen. “Asså vi har 

diskuterat, vi också tycker det måste vara fler tjejer. Det har från början asså vi hitta den här 

lokalen, det var inte bra plats, för dom e-migranter? vad heter dom /.../ som bodde där /.../ då 

hörde jag några av de tjejerna, de familjer som skickade sina döttrar så dom säger vi vågar inte, 

asså nu är det lite ljusare ute de kommer träna kl. sex, slutar sju, så de vågade inte när det var 

mörkt, så de körde innan och kom själv, så därför vi har inte tjejer just nu.” Rashid förklarar 

vidare hur knivrån och incidenter har skett på gatan runt om klubbens lokal, och menar att 

händelserna kan ha avskräckt unga tjejer till att komma dit “Som den afghanska tjej som tränade, 

hon har slutat pga det är för mörkt och hon vågar inte.” 

 

Killarna diskuterar fram och tillbaka kring varför det inte finns några kvinnliga deltagare i 
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klubben just nu, men de poängterar att klubben är öppen för alla och att de gärna vill att fler tjejer 

ska söka sig dit. “Jag tror det är p.g.a. det bara är träning tre dagar det kommer ingen mer. Om 

vi tar en annan klubb, kanske det kommer mer blandat tjejer. Vi är vana med bara 

ensamkommande barn, Vi har bara fullt också med ensamkommande barn, men inte som vi bara 

rekommenderar det, det har blivit bara ensamkommande alla dom vet om klubben än det vanliga 

folket. 

 

Det verkar som att några av de assisterande tränarna agerar och tränar annorlunda om det är tjejer 

med. Killarna har erfarenhet av att träna med fler tjejer från tiden de var aktiva inom en annan 

klubb och ibland kunde de tänka på att kanske inte sparka lika hårt. Men ibland körde de på utan 

att göra skillnad, menar Khalil. “Det beror på, samma sak med killar och tjejer, eller ibland 

några tjejer finns som är tuffare än killarna. som i Kung Fu också. När man slår mot en tjej på 

samma sätt som man slår mot en kille att man ska sparka några sparkar. Självklart man ska ta 

sig lite lugnare”. Rashid fyller i och förklarar hur hans tankar går när han mötte en tjej för att 

sparras “Ja, jag vågade inte sparka mot tjejer, det spelar ingen roll hur stark hon är men när jag 

sparras med dom så dom börjar direkt. Så min tränare blev arg, - varför du inte sparrar? Asså 

jag tänker om hon, asså hon tränar i tio år eller tjugo år så jag vågar inte sparra med henne. jag 

tycker att… alltså de är duktiga. men jag tänker själv bara” 

 

Anna: Det finns ändå den känslan, att när det är en tjej så ska man sparka 

försiktigare? 

Khalil: “jaa, som man sjunker ner sig lite grann. Det påverkar lite grann. Samma 

sak med killarna, ibland killarna kan vara lite … så okej man kör lite lugnare. Så är 

det jag lärde mig från mina klubbar, min tränare och såna saker men ibland det finns 

tjejerna alltså, värre än killar.”  

 

När vi ställer frågan hur huvudtränarna ser på taekwondo och hur stilen ska läras ut, märker vi att 

det finns uppfattningar om att kampsport bidrar till att ungdomar som ansetts vara stökiga, kan få 

ordning på sig själv och sitt liv. “Alla som tränar i en disciplinerad kampsportart vet att det är 

när den stökiga ungdomen börjar träna som de slutar "slåss på gatan". Inom taekwondo och 

andra bältessporter får den som tränar större respekt för sig själv och för andra, ett växande 
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självförtroende och ofta en gemenskap som får dem att bli mognare som människor och klokare 

på gatan.”  

 

Vidare menar huvudtränare 1 att “Många stökiga, våldsamma killar (tjejer) har fått en plats inom 

kampsport/boxning och rätt upp sina liv och mått bättre. I media och ibland får även vi höra 

dessa kommentarer att om man tränar kampsport blir man farlig och aggressiv. Det är exakt 

tvärtom.” Klubbens fokus ligger på att ha kul och att ge nyanlända ungdomar en meningsfull 

fritid, men det är klart, menar huvudtränarna att de talar om filosofin som ligger i sporten men att 

det även handlar om att vara ett gott exempel “Vi pratar inte om att man inte får slåss på gatan 

men däremot pratar vi såklart om respekt och disciplin och acceptans men framförallt visar vi 

det. Vi är goda exempel och är också hårda med att vi ställer de kraven. Gör man fel, gör man 

om och rätt, säger förlåt om det behövs och hjälper de som behöver hjälp. De gäller även 

värderingar mellan folkslag och kön. Egentligen är väl detta normal ungdomsuppfostran tycker 

vi. Gäller absolut alla som kommer och tränar.”  

 

Under våra observationer finner vi vissa uttryck för ett maskulinitetsideal som skulle kunna 

tolkas som macho. Deltagarna utövar vissa specifika praktiker som skapar deras maskulinitet och 

gör att de intar en viss roll i salen. Ett tydligt exempel på detta är när de under övningar möts i 

salen och slår till eller sparkar till varandra, bara i förbifarten. Slagen och sparkarna följs alltid av 

skratt, det är inte norm att visa att det gör ont. Det blir som ett sätt att kommunicera. Det 

förekommer också en specifik övning under träningen som går ut på att lära sig att få slag och 

sparkar på ett sätt som inte gör ont. Alla deltagare får ställa sig bredbent med armarna över 

huvudet. Den assisterande tränaren går sedan runt till samtliga och slår dem i magen. Han 

fortsätter sedan ett varv till och sparkar dem på låren. Vi får förklarat för oss att det är för att de 

ska lära sig att spänna musklerna på ett specifikt sätt, så att det gör mindre ont.  

 

Vi ser prov på liknande yttringar under stretchingsdelen av träningen. Alla står gemensamt och 

stretchar, medan den assisterande tränaren går och pressar ner vissa utvalda som inte stretchar 

tillräckligt djupt. Det syns på deltagarna att det är smärtsamt, men ingen protesterar.  
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7. Analys  
Vi analyserar resultatet utifrån uppsatsens teorier för att förklara hur klubben kan bidra till 

informanternas etablerings- och socialiseringsprocess. Vi analyserar även om och i så fall hur 

skyddsfaktorer kan ha förstärkts och riskfaktorer minimerats. Vidare diskuterar vi kring 

kampsport och maskulinitet och resonerar om vi kan urskilja en machokultur eller en specifik syn 

på manligt och kvinnligt inom föreningen.  

7.1 Integration & delaktighet 
I vår bakgrund har vi tagit upp så kallade risk- och skyddsfaktorer som kan finnas i barn och 

ungas liv. Exempel på sådana riskfaktorer är ångest och depression och skyddande faktorerna är 

ex. trygga vuxna, engagemang och socialt deltagande. Vi har också tagit upp hur gruppen 

ensamkommande barn och ungdomar kan vara i extra stor risk, då de ofta saknar många av de 

tryggheter som krävs för att barn och unga ska kunna utvecklas och ha ett sunt och tryggt liv. 

Exempelvis saknar många ensamkommande familj i det nya landet och har svårt att träffa nya 

trygga kontakter.  

 

I termer av Bourdieu kan vi konstatera att det verkar som om flera av kapitalformerna kan ha 

stärkts av medverkan i taekwondoklubben. Samtliga informanter anger exempelvis att de fått nya 

vänner genom att träna, vilket kan ses som en förstärkning av det sociala kapitalet. Närheten till 

trygga vuxna i form av huvudtränarna, och för de yngre deltagarna även i form av de assisterande 

tränarna, bidrar till att deras sociala nätverk även stärks av vuxna individer i deras liv. Yanis, 

Khalil och Rashid har alla funnit kraft och stöd från sina tränare och känt att de kan anförtro sig 

till dem, även utanför klubben. Rashid fann bl.a. Christian som en trygg vuxen som fanns där och 

hjälpte honom, umgicks med honom och peppade honom, vilket gjorde att han inte längre kände 

sig ensam.  

 

Vidare anger både de assisterande tränarna och de deltagare som genomförde 

enkätundersökningen, att de lärt sig bättre svenska genom att träna i klubben, vilket kan ses som 

en förstärkning av det kulturella kapitalet. Det kulturella kapitalet saknas oftast hos de nyanlända, 

främst i och med att de, den första tiden, inte har det svenska språket. Personer från andra länder 

som kommer till Sverige kan ofta ha med sig olika former av kapital som i det nya landet tappar 
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sin betydelse. Ett aktuellt exempel är språkkunskaper. En person som flytt från Syrien kan tala 

flera olika språk, men är det inte ett språk som kan användas i Sverige så har det inte samma 

värde eller betydelse som svenska har.  

 

Att träningen sker på svenska kan innebära att deltagarnas språkfärdigheter stärks utanför 

formella institutioner såsom skolan. Som nämndes i resultatdelen innefattas klubbens deltagare 

mestadels av nyanlända deltagare. Vid ett tillfälle då vi var närvarande deltog en ungdom med 

svensk bakgrund och vi tror att de nyanlända ungdomarna skulle dra nytta av att klubben även 

blev en mötesplats mellan dem som nyetablerade och ungdomar med svensk bakgrund. Att det 

mestadels är nyanlända deltagare är inget som direkt har bestämts, utan något som har utvecklats 

med tiden, då klubben välkomnar alla. Den nya lokalen kommer nog, anser både vi och klubbens 

tränare, bidra till att träningspassen bjuder in både etablerade och nyetablerade barn och unga, till 

att integreras mer och lära sig av varandra genom att tillsammans utöva taekwondo.    

7.2 Sport & socialisering 
De assisterande tränarna har fått gå utbildningar i hur man lär ut taekwondo tack vare Chae 

taekwondo Malmö, och har på så sätt fått möjlighet till att träna grupper själva. Det symboliska 

kapitalet som utbildningen ger, kan även anses stärka skyddsfaktorer hos de assisterande 

tränarna. Utbildningen har bidragit till kunskapsutveckling och gjort att de fått ökad delaktighet 

och inflytande i klubben. När Yanis talar om hur han fått viktiga erfarenheter genom att träna och 

tävla taekwondo, exempelvis genom att resa utomlands vid tävling eller att lära sig att möta nya 

människor, kan det tolkas som att hans symboliska kapital inom det specifika fältet stärkts. Han 

har lärt sig hur han ska föra sig inom ett visst område och fått erfarenheter för att kunna avancera. 

Yanis nämnde även hur träningen gjort att han håller sig borta från dåliga kompisar. Sunda 

värderingar, tillhörighet och tydliga normer är således skyddsfaktorer som kan anses stärkas i och 

med hans delaktighet i taekwondoklubben.  

 

Det är mer komplext att försöka gå in på huruvida några evidensbaserade riskfaktorer minimerats 

eller ej, utifrån killarnas deltagande i klubben. Men det vi kan konstatera är att flera av de 

assisterande tränarna menar att de inte tänker lika mycket på deras historia eller svåra händelser, 

när de får träna taekwondo och träffa sina kompisar i klubben. Killarnas resonemang kan antyda 

att riskfaktorer såsom depression eller ångest kan ha minimerats i och med träningen. Flera av 
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killarna menar att dem blir helt fokuserade och att de får en lugnande känsla efteråt i kroppen, 

både fysisk och psykiskt. Under vår gruppintervju kunde vi ana att några av informanterna 

tidigare hade hamnat i bråk och hade det mycket svårt till en början att hitta sin plats, vare sig det 

var på boendet eller i privatlivet. Riskfaktorer rörande vårdslöshet kan definieras olika beroende 

på vad man ser som vårdslöshet och vad man tar med i det beaktandet. Vi kan bara anta att 

delaktigheten i klubben, att killarna blev sedda av huvudtränarna, fick bekräftelse när de gjorde 

något bra och fick chansen till att själva träna grupper, kan ha bidragit till att de nu funnit ett inre 

lugn. Det i sin tur, tillsammans med att de funnit nya vänner som, enligt Yanis, inte var “dåliga 

kompisar” kan anses minimera sådana riskfaktorer. Det är viktigt att göra något utöver skolan 

och deras delaktighet i en fritidsverksamhet tyder på att de får tillgång till en arena som handlar 

om att ha kul, träna och få träffa kompisar.  

 

Khalil kom som ensamkommande barn till Sverige för ca femton år sedan. Till skillnad från 

Rashid och Yanis, bodde Khalil i familjehem och när vi pratar med honom nämner han att han 

fått mycket stöd från den familjen. Familjen introducerade honom för taekwondon här i Sverige 

och han märkte att han mådde bättre av att träna, att aktivera sig med något som krävde full fokus 

och koncentration. När han tränar tänker han inte på det dåliga som har hänt, alla minnen och 

svåra upplevelser. Han får ett inre lugn och han säger att träningen är som medicin för honom. 

Genom taekwondon träffade han vänner, däribland Rashid och Yanis. Han fick möjlighet till 

utbildning och kunskapsutveckling genom klubben, som kvalificerade honom till att hålla 

taekwondoträningen själv. Förutom familjen han bodde hos, utgjorde Chae taekwondo Malmö en 

plattform av ett informellt lärande av det svenska språket och få träffa nya vänner etablerade som 

nyetablerade. Det informella lärandet är något som sker utanför de formella 

lärdomsinstitutionerna, till exempel skolan och bidrar till att stärka olika förmågor hos individen 

(Lindeberg, A. Malmö stad, 2015). Idag är Khalil gift, har två små barn och arbetar. Han vill att 

de barn och unga som kommer till Sverige nu, ska fokusera på sina studier och menar att 

taekwondon alltid kommer finnas där. Han säger att studier är viktigt och att inte ta första bästa 

jobb, även fast det lockar med en bättre ekonomi för stunden. Khalil och de två andra vill ge 

tillbaka till de nyanlända deltagarna som nu kommit till Sverige och några bär på liknande 

erfarenheter som dem.  
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Rashid och Yanis kom båda till Sverige 2010 och bodde till största delen på olika HVB-hem, 

under sin första tid i Sverige. Yanis hade erfarenheter av kampsport redan innan han flydde från 

Afghanistan och fick hjälp av boendets personal att hitta en klubb han kunde börja träna i. Yanis 

var van vid ett högt träningstempo hemma i Afghanistan och att träna hårt. Som vi nämnde i 

resultatdelen var han van vid hårda sparkar i mage och lår när han tränade i ursprungslandet, 

något vi la märkte till under vår observation, då han även utförde detta på deltagarna innan 

träningspasset var slut.  

 

Vid vår observation, då Yanis och Rashid höll i träningspasset, fick vi känslan av att tempot var 

tuffare och hårdare, än det pass huvudtränarna hade. Det var en lättsam stämning med vi 

upplevde att det gick mycket hårdare till än när Christian och Ann-Christine körde det pass som 

vi var med på. Det var även svårare övningar, mer uttömmande fysiskt och hårdare 

uppvärmning/avslut. Det var tydligt, enligt oss, att Yanis hyser stor respekt för kampsportarten 

och att de nyanlända deltagarna respekterade honom och Rashid när de höll i passet. Rashid 

menade att han inte hade tränat någon kampsport innan, och gick mest på gymmet när han var ny 

i Sverige, men introducerades till kampsporten efter ett tag och fattade tycke för sporten och 

gemenskapen som den gav. Rashid tyckte det var svårt att hitta kompisar i Sverige och ansåg att 

det var annorlunda här gentemot i Afghanistan. Idag studerar Rashid på heltid och har egen 

lägenhet i Malmö där han trivs bra. Yanis har precis gått från att praktisera på en arbetsplats till 

att bli erbjuden heltidsjobb och båda längtar till den dagen då Chae taekwondo Malmö kan 

bedriva sin verksamhet i den nya lokalen.  

7.3 Maskulinitet 
I intervjuerna blir det tydligt att de assisterande tränarna är medvetna om den könsmässiga 

snedfördelningen och att de vill göra något åt det. De menar att de tror att fler tjejer kommer 

börja träna när de byter lokal och välkomnar detta då de tycker att det vore bra. De ger dock 

uttryck för en uppfattning om att tjejer är svagare och mer ömtåliga, vilket beskrivs i resultatet 

ovan. De menar att man automatiskt är försiktigare när man sparras mot en tjej, vilket är något 

som vi också lägger märke till under våra observationer. Vi märker exempelvis hur 

huvudtränaren byter plats på oss under en träning så att vi får göra en övning mot varandra istället 

för mot varsin kille. Vi vet inte hur hen hade agerat om vi varit killar, men det går att spekulera i 
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om de låtit oss stå kvar. Det kan ha att göra med att vi är nybörjare och att de killar vi stod emot 

inte var det och att tränaren ville att vi skulle sparras mot någon på samma nivå.  

 

Dock får vi vid flera tillfällen sparras mot killarna, med varierande utgång. Vissa sparkar rätt 

hårt, andra sparkar i luften bredvid för att inte träffa oss. Vi märker alltså av vissa tendenser till 

särbehandling, men kan samtidigt konstatera att det går i linje med de erfarenheter som vi har 

från andra sporter och träningar vi deltagit i på andra ställen. Ingen av oss upplever att klubben 

sticker ut på något vis eller att det skulle finnas en stark machoanda. Däremot går det absolut att 

tala om att en specifik typ av manlighet premieras och att det finns en hegemonisk maskulinitet 

som går ut på att vara stark och orädd. Det kanske mest tydliga exemplet på detta finner vi under 

en observation då en av de assisterande tränarna ska visa en övning på en av deltagarna. Tränaren 

visar sparken på deltagaren som först vänder bort huvudet, sannolikt en naturlig reflex av att en 

fot svischar förbi ens ansikte. Det märks dock tydligt att normen är att inte vända bort huvudet 

utan istället hålla kvar det, trots att sparken viner förbi några centimeter från ögonen. Det är en 

del i en maskulinitetsroll som lärs ut där mannen är stark, inte rädd och kan hantera smärta.  

 

Vi kan skönja en relativt stark machoanda när de assisterande tränarna håller i träningen och 

endast killar deltar. Vi märker att upplägget blir hårdare och att det finns andra normer på mattan 

än när vi deltog. Tränaren använder ofta en spark eller ett slag för att påkalla uppmärksamheten 

från någon som inte lyssnar och vi märker att killarna använder sig av någon form av “stridsrop” 

när de övar sparkar och slag mot varandra. Detta kan också bero på att sammansättningen av 

gruppen såg annorlunda ut vid detta tillfälle, vid de andra tillfällen då vi var med och tränade 

fanns både kvinnor och barn med i gruppen. Det kan å andra sidan bero på tränaren i fråga, att 

denne har en annan stil när det gäller att leda träningen. Den skillnad vi märker är dock intressant, 

då den tyder på att det spelar roll vem som styr och ställer i salen.  

 

Performativitet, görandet av sin mansroll, blir tydligare under denna träning än tidigare. Vi kan 

tolka det som att det inom klubben finns en vana att göra skillnad på tjejer och killar. Detta visar 

sig exempelvis genom att tränaren ser till att vi tjejer får sparras med varandra istället för killar 

samt att informanterna under intervjuerna ger uttryck för uppfattningar om att tjejer skulle vara 

svaga och inte tåla smärta lika väl som män. Vi menar dock att dessa uppfattningar är vanligt 

förekommande i hela samhället och inte något unikt för klubben eller sporten i sig. Ytterligare 
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yttringar av maskulinitet märker vi dock under våra observationer. Vi upplever att träningen blir 

hårdare då de assisterande tränarna håller i den och att det kan identifiera vissa fenomen som kan 

tolkas som machoyttringar. Exempelvis finns det en vana att slå till varandra när man möts i 

mitten av salen under en övning, samt att en av de assisterande tränarna använder sig av slag och 

sparkar för att fånga deltagarnas uppmärksamhet. Detta fenomen kan vara ett sätt att göra och 

forma sin maskulinitet, att försöka närma sig det ideal som är den hegemoniska maskuliniteten.  
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8. Slutsats & tolkning  
Till sist vill vi som författare resonera om någon form av slutsats kan dras utifrån vår 

undersökning. Det är svårt att säga huruvida de nyanlända deltagarna integreras genom sin 

medverkan i klubben, då vår enkätundersökning anses ha för stort bortfall för att göra någon form 

av konkret bedömning. Däremot kan vi spekulera att de unga deltagarna ges viktiga verktyg och 

bra möjligheter till att kunna etableras i samhället. Alla deltagare som gjorde undersökningen 

bekräftade att Chae taekwondo Malmö gjort så att dem fått nya vänner, lärt sig svenska bättre och 

många menade att taekwondo innebar gemenskap, mental träning och respekt. Vi tolkar det som 

att Chae taekwondo är en plattform för ett informellt lärande med trygga vuxna i form av 

huvudtränarna samt de assisterande tränarna och en mötesplats där de lär känna nya vänner och 

ökar sitt sociala kapital. En slutsats vi således skulle kunna dra är att medlemskapet i 

taekwondoklubben lett till att deltagarna fått en positiv effekt på sin fritid, ökat deras 

självförtroende och att de upplever att det hjälpt dem på många olika sätt. Vi skulle kunna dra 

slutsatsen att deltagarnas skyddsfaktorer rörande trygga vuxna, nya vänner, engagemang, 

delaktighet och tillhörighet stärkts av medlemskapet i föreningen.  

 

Vi skulle kunna dra en slutsats utifrån vår gruppintervju med de assisterande tränarna att 

skyddsfaktorer även hos dem stärks genom deras delaktighet i klubben. Vi märker att Khalil, 

Rashid och Yanis vill vara förebilder för de barn och unga som deltar i klubben och vi tror att de 

nyanlända deltagarna i klubben ser upp till dessa tre killar och hur deras liv i Sverige har 

utvecklats. När vi pratar med dem får vi en känsla av att taekwondo är en stor del av deras 

vardagsliv och att den betytt mycket för dem, speciellt under de första åren i Sverige. Samtliga 

beskriver tränandet som en stor del i sättet att få vardagen att fungera. Vi anser att det finns 

indikatorer på att det inom klubben finns en hegemonisk maskulinitet och ett ideal som bygger på 

en stereotypt manlig könsroll. Vi menar dock att dessa ideal likväl existerar utanför klubbens 

väggar och att vårt resultat inte bör tolkas som att klubben medvetet skulle stimulera en 

machokultur. Vi har dock under våra observationer kunnat urskilja vissa praktiker som vi menar 

är ett exempel på hur kön görs och hur maskulinitet skapas. Det finns en tydlig norm att inte visa 

smärta hos deltagarna och att alltid vara starka och orädda. Det behöver inte nödvändigtvis vara 

en norm som är skadlig eller negativ, men det är en tydlig maskulinitetsnorm och ett exempel på 

hur man strävar efter och premierar den hegemoniska maskuliniteten.  
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En meningsfull fritid, det är vad huvudtränarna ville erbjuda nyanlända ungdomar som kommit 

till Sverige, när de skickade in sin ansökan för Projekt Kampsport mot utanförskap. Projektet har 

lett till att nära ett 40-tal barn och ungdomar i Malmö fått lära sig bemästra taekwondo. De har 

fått ha kul, skratta, träffa nya vänner och för ett par dagar i veckan, släppa negativa tankar som 

många bär på och bara få träna taekwondo. Taekwondo kräver full koncentration både fysisk och 

psykisk och anses kunna bidra till att stärka individen, inifrån och ut. Koordination, smidighet, 

självkontroll och mental styrka är alla faktorer som enligt huvudtränarna kan stärkas genom 

kampsportarten. Vi skulle kunna dra en slutsats utifrån våra tre intervjuer, att taekwondo är en 

idrottsutövning som bidragit till att många nyanlända ungdomar fått möjlighet till en 

fritidssysselsättning som bidragit till deras etablering i Sverige. Det verkar inte som om 

maskulinitetsnormen är starkare i taekwondorummet än i andra rum i samhället. Vi upplever 

heller inte att det finns en starkare machokultur inom klubben än det gör i övrigt. Att det endast 

tränar killar på klubben kan sägas ha en påverkan på klimatet vilket vi tror kommer förändras om 

könsfördelningen utjämnas, något som kan ske i och med flytten till ny lokal.  

 

De integrationsinitiativ vi nämnde i inledningskapitlet Kompisbyrån och Hej Främling, utgår från 

att erbjuda mötesplatser där nyetablerade och etablerade svenskar möts, lär känna varandra och 

tar del av varandras kulturer. Genom att få dela sina erfarenheter och berätta om varandras 

bakgrund kan de tillsammans integreras. Vi menar att integration, etablering och socialisering 

inte är något som kan ske från enbart ett håll. Det handlar om att mötas och se varandra som lika 

olika. Det handlar inte om att en sida ska bli en del av en annan, det handlar om att olikheter möts 

och lär av varandra, tillsammans, i likhet med det en av huvudtränarna förklarade “Var ödmjuk 

/.../ Jag lär mig något varje dag”.    

8.1 Vidare forskning 
Det hade varit av stort intresse att undersöka en idrottsverksamhet som innefattade en ”typisk” 

tjejsport, utifrån liknande parametrar men med fokus på femininitet istället för maskulinitet. 

Vidare forskning rörande integration och genus genom idrottsutförande, för att sedan jämföra den 

studien med vår, torde vara mycket fruktbar för att fördjupa förståelsen ytterligare kring 

integrationens förutsättningar och möjligheter i samhället.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
De skyddsfaktorer och evidensbaserade riskfaktorerna som rapporten använder utgår från 

systemet CTC Communities that care. CTC kartlägger de behov som kan behöva åtgärdas i ett 

område/kommun, samt implementerar effektiva och förebyggande program, vars syfte är att öka 

sannolikheten för en hälsobringande utveckling för barn och unga 0 – 18 år. Metoden kommer 

ursprungligen från USA och är en metod för att på bred front lyfta och skapa engagemang i ett 

bostadsområde, vilket har haft mycket goda resultatet i USA, Australien och många länder i 

Europa. Metoden baseras på forskning kring risk- och skyddsfaktorer samt delaktighet. Ett 

pilotprojekt för bostadsområdet Almgården, i Malmö, Stadsområde Öster, har nyligen startat för 

att utveckla en handlingsplan i linje med CTC.  

Figur 1 visar sambandet mellan evidensbaserade riskfaktorer och problembeteenden.  Varje prick 

innebär att minst två vetenskapliga längdsnittsstudier bekräftar sambandet. Allt eftersom 

forskning påvisar nya samband mellan problembeteende och riskfaktor, uppdateras tabellen. 
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Bilaga 2    
Gruppintervju med Khalil, Rashid och Yanis 

1. Hur gamla är ni? 

2. Berätta lite om er första tid i Sverige, boendeform, vardag osv. 

3. Berätta om hur det kom sig att ni började med taekwondo, hur kom ni i kontakt med 

klubben och varför just taekwondo? 

4. Hur tror ni att deltagandet i klubben har påverkat ert liv idag? Språkkunskaper/inlärning, 

socialt liv etc. 

5. Utövade ni någon typ av idrott/fritidsverksamhet i ert hemland? 

6. Utövade ni någon annan typ av idrott/fritidsverksamhet innan ni började med taekwondo i 

Sverige? 

7. Har era tränare i klubben stöttat er utanför träningen? Bidragit med hjälp på något sätt? 

8. Hur har ert nätverk påverkats av medlemskapet i klubben? Nya vänner, fler vuxna 

kontakter etc. 

9. Hur får deltagandet i taekwondoklubben er att må? Bättre hälsa, koppla bort vardagen, 

glädje, tänka på annat etc. 

10. På vilket sätt kan en fritidssysselsättning såsom taekwondo, eller någon annan idrott vara 

bra/meningsfullt för nyanlända? 

11. Vad är era råd till nyanlända som vill börja träna en sport eller bli delaktiga i en förening? 

12. Om inte Taekwondo klubben fanns, vad hade ni då gjort på er fritid? 

13. Har medverkan i föreningen lett till framgångar på andra områden? Exempelvis jobb, nya 

viktiga kontakter etc. 

14. Hur ser ni på att det i klubben bara finns killar? Skulle ni vilja att fler tjejer deltog, hur 

tror ni att det skulle påverka träningarna och atmosfären i klubben? 
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Enkätformulär till nyanlända deltagare 

1. Hur gammal är du? 

____________________________________________ 
 

2. Hur länge har du varit med i klubben? 
� 0-2 mån:  � 3-4 mån:  � 5-6 mån � 6 mån >  
 

3. Tränade du Taekwondo innan du kom till Sverige? 
� Ja � Nej:  
 

4. Hur fick du information om taekwondoklubben? flervalsalternativ 
� Boendet/kontaktperson:  � Kompisar:   � Skola � Mötesplats Otto 
� Ensakommandes förbund � Annat 
 

5. Vad är det bästa med Taekwondo? nämn 3 saker 

______________________________________________________________________________
_______ 

______________________________________________________________________________
_______ 
 

6. Har du fått nya kompisar? 
� Ja:  � Nej:  
 

7. Har du tidigare kompisar som är med i klubben? 
� Ja:  � Nej:  
 

8. Tror du att du lärt dig mer svenska efter ditt deltagande i taekwondoklubben?  
� Ja:  � Nej 
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Mailinterjvu med huvudtränarna Christian och Ann-Christine 

1. När öppnade verksamheten? 

2. Hur många medlemmar har ni? 

3. Betalar nyanlända någon avgift, eller hur går det till? 

4. På vilket språk sker träningen på? 

5. Vad är integration för er? 

6. Hur når ni ut till nyanlända? reklam, kontakter med boenden etc.? 

7. Hur kom ni i kontakt med integrationsprojektet Sport open? 

8. Vad tror ni är era framgångsfaktorer då ni öppnat upp er verksamhet för nyanlända? 

9. Vilka motgångar har ni stött på? 

10. Vad är era tre bästa tips på vad andra idrotts- och fritidsverksamheter kan göra för att 

kunna öppna upp sin verksamhet för nyanlända? 

11. Hur ser ni på framtiden för föreningen? 

12. Hur ser ni på sammansättningen av deltagare? Reflektera över hur det skulle kunnat 

fungera om fler tjejer. 

13. Varför tror ni att så få tjejer deltar? 

14. Vi har förstått att man inom andra taekwondo-klubbar lägger mycket fokus på att inte 

använda taekwondo utanför salen, och hur man ska kunna undvika att hamna i slagsmål. 

Att taekwondo alltså inte ska ses som självförsvar, utan något man praktiserar inom 

klubben endast. Är detta något som ni pratar om med era elever? Oavsett om ni svarar ja 

eller nej, får ni gärna förklara varför, varför inte. 

   
 

 


