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▪ Växande klyftor

▪ Den delade staden

▪ Som i sin tur har en rad effekter 

▪ T.ex. grogrund för kriminalitet 

▪ Ungas uppväxtvillkor (Idrottens kraft, s. 327)

▪ Rättigheter intimt sammanvävda 

▪ Fritiden och delaktigheten 



En prioriterad fråga för regeringen är att minska 
segregationen och bekämpa brottslighet som hotar 
samhällsgemenskapen. Regeringen bedömer att idrotten har 
ytterligare potential att bidra till att minska segregationen i 
samhället. En stor utmaning ligger i att skapa möjligheter till 
idrottande även i områden med socioekonomiska utmaningar. 

Oavsett var du bor eller vilka föräldrar du har ska du ha nära 
till en idrottsverksamhet du har råd med. De ekonomiska och 
kulturella trösklarna till idrott måste sänkas. 

Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister 
(s), pressmeddelande, 2022



• Två verksamheter 
• Bollen: 6-19

• Midnattsfotboll: 12-25

• Fotboll inomhus, futsal

• Samarbeten och finansiering 

• Mötesplatser – för vissa

• I båda fallen inga ”svenskar”
• Vrålet, s. 125

• Bollen, s. 144

• Nästan uteslutande killar

• Endast tjejer









• Även om det i många fall är fotbollen hägrar

• Socialt umgänge

• Samtal

• Lärande



• Ambitioner

• Bort från kriminalitet

• Ut från hemmet

▪ Fritt, meningsfullt rum



• Frivilligt socialt arbete

• Spänning omsorg – kontroll

• Bollen 

• Omsorg 

• Systrar (s. 187)

• Medvetandegöra (s. 213)

• Midnattsfotboll

• Disciplin, ordning

• Dämpa machostil (s. 217)



• Särskilt Bollen

• Sänkta trösklar

• Gratis (s. 126)

• Låna utrustning (s. 141-2)

• Flexibilitet – tid och regler

• Klädsel

• Nedtonat tävlingselement

• Enbart tjejer (s. 159)



• Central, men inte given position

• Föränderlig 

• I egenskap av förebilder (Idrottens kraft, s. 232-3)

• Viktiga förmågor/egenskaper 

• Erfarenheter

• Fotbollskunnande

• Gör det möjligt att 

• Nå ut

• Skapa relationer

• Förtroende 



• Uppskattat

• Spela fotboll

• Sammanhang

• Bli sedd/hörd

• Slippa stress (Idrottens kraft, s. 317)



• Ger mening

• Skapar möjligheter

• Svarar mot behov

• Lösning och symtom – på vad?

• Varför behövs den?

• Vem vill inte integrera sig? 



Jag tycker med Sverige i stort, att det saknas vilja att 
integrera från det etablerade hållet. Alltså, 
svenskfödda. Man tjatar om de som kommer hit, att 
de ska anpassa sig, men man ser inte sin egen del i 
det. Vilket är att bjuda in. Vilket är det allra viktigaste.  

Marie, 2020



• En av vår tids ödesfrågor

• Kräv tillgång till rättighet – för alla

• Fotbollen som potential

• Kanalisera krav på förändring
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