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Abstract  
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Title: Does sport build bridges? A qualitative study of sports organizations' views on sport as 

an integration tool for girls with a foreign background 
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The purpose of this essay was to study sport as an integration tool for girls with a foreign 

background. We wanted to analyze how representatives from sport organizations look at the 

opportunities for integration through sport and how they think sport should be designed to 

increase participation among girls with a foreign background. This study was based on a 

qualitative approach with semi-structured interviews. To gather empirical material, five 

representatives from different sports organizations were interviewed. The theoretical points 

for this essay have been social inclusion and exclusion, otherness, gender theory and 

Wieviorka´s discussion about integration. By using these approaches and theories we have 

been able to analyze our empirical material. Four different themes have been used to present 

the results of our study. Those themes were chosen based on the answers of our respondents 

during the interviews. Those themes are definitions of integration, why girls with a foreign 

background are underrepresented in Swedish organization sports, what sport organizations do 

to increase participation among girls with foreign backgrounds, and the opportunities and 

limitations of sports in an integration context. Our results indicate that the majority of the 

respondents think that the largest obstacle for the participation of girls with foreign 

background in sports organizations is the culture of their origin. It is evident that there is still 

a strong sentiment of “us” and “them” in the mindset of the organizations which needs to 

change if the results of integration in sport organizations are to be improved. 

 

Keywords: Girls with foreign background, Swedish sports organizations, integration, 

otherness, gender.  

 

Nyckelord: Tjejer med utländsk bakgrund, svenska idrottsorganisationer, integration, 

annanhet, genus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Tack  
 

Först och främst vill vi tacka de organisationer som deltog i undersökningen, utan deras 

deltagande hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Vi vill tacka organisationerna både 

för deras engagemang i vår studie men även för allt arbete de lägger ner för att ungdomar ska 

kunna idrotta. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Barzoo Eliassi för hans hjälp och stöttning med vår 

uppsats. Han har vidgat våra vyer och bidragit med andra perspektiv som gjort att vi har 

kunnat närma oss fenomenet från olika vinklar. Ett sista tack till våra klasskamrater som har 

bidragit med både stöttande och kritiska synpunkter under grupphandledningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Innehållsförteckning 

 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 4 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................ 6 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................................... 6 

1.4 AVGRÄNSNING .................................................................................................................. 7 

1.5 DISPOSITION ...................................................................................................................... 7 

2. TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................. 7 
2.1 IDROTTSFORSKNING .......................................................................................................... 8 

2.2 IDROTTENS PÅVERKAN PÅ UNGDOMARS PSYKOSOCIALA UTVECKLING .............................. 8 

2.3 IDROTT- OCH INTEGRATIONSFORSKNING ........................................................................... 9 

3. TEORI ................................................................................................................................. 11 
3.1 INTEGRATION .................................................................................................................. 11 

3.2 SOCIAL INKLUSION OCH EXKLUSION ................................................................................ 13 

3.3 ANNANHET ...................................................................................................................... 14 

3.4 GENUSTEORI .................................................................................................................... 15 

3.5 TEORETISK TILLÄMPNING ................................................................................................ 17 

4. METOD ............................................................................................................................... 17 
4.1 KVALITATIV INTERVJU .................................................................................................... 17 

4.2 SEMISTRUKTURERAD INTERVJU ....................................................................................... 18 

4.3 URVAL ............................................................................................................................. 19 

4.4 DATAINSAMLING ............................................................................................................. 20 

4.4.1 INFÖR INTERVJUERNA ................................................................................................... 21 

4.4.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA ............................................................................ 21 

4.4.3 TRANSKRIBERING AV INTERVJUERNA ........................................................................... 22 

4.5 ANALYSMETOD ............................................................................................................... 22 

4.6 TILLFÖRLITLIGHET .......................................................................................................... 23 

4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................. 24 

4.8 INTERN ARBETSFÖRDELNING ........................................................................................... 25 

5. RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................. 26 
5.1 INTEGRATIONSDEFINITION ............................................................................................... 26 

5.2 VARFÖR TJEJER MED UTLÄNDSK BAKGRUND ÄR UNDERREPRESENTERADE I SVENSK 

FÖRENINGSIDROTT ................................................................................................................ 29 

5.3 VAD ORGANISATIONER GÖR FÖR ATT ÖKA DELTAGANDET BLAND TJEJER MED UTLÄNDSK 

BAKGRUND ............................................................................................................................ 33 

5.4 IDROTTENS MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR I EN INTEGRATIONSKONTEXT .............. 36 

6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 40 
6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING .................................................................................. 43 

6.2 AVSLUTANDE REFLEKTION .............................................................................................. 44 

REFERENSLISTA..................................................................................................................... 45 

INTERNETKÄLLOR ................................................................................................................. 47 

BILAGA 1 INFORMATIONSBREV ............................................................................................. 49 

BILAGA 2 INTERVJUMANUAL ................................................................................................ 50 

 

 

 



 

4 

 

1. Inledning  

 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2016) har invandringen ökat i Sverige de senaste åren. 

Migrationsverkets (2017) uppgifter anger att det var 162 877 människor som sökte asyl i 

Sverige år 2015, detta ökar belastningen på integrationsarbetet inom det svenska samhället. 

Något som försvårar integrationsarbetet är enligt Wieviorka (2014, s. 634) att integration är 

ett komplext begrepp som inte har en fast betydelse. Ur ett traditionellt västerländskt 

perspektiv har integration kretsat kring att individen är en utsatt människa som behöver hjälp 

för att socialiseras in i det nya samhället för att undvika exklusion (Wieviorka, 2014, s. 635-

637). Arbetsmarknadsutskottets betänkande (2015) menar att en misslyckad integration kan få 

stora konsekvenser för individen som till exempel utanförskap och bidragsberoende (2015/16: 

AU6 s. 35). Unicef (2016) beskriver att barn som hamnar i socialt utanförskap har en större 

tendens att komma efter i bland annat skolan samt får mindre inflytande och delaktighet i 

samhället. De poängterar vidare att de barn som kommer till Sverige inte vet vilka rättigheter 

de har vilket gör det svårare för dem att bli lika delaktiga som andra ungdomar som vet sina 

rättigheter. 

 

Sveriges idrottsminister Gabriel Wikström anser att idrott är ett bra och viktigt verktyg för 

integrationen (Regeringen, 2016). Han poängterar vidare att idrott kan bidra till att ungdomar 

integreras bättre genom att de får ett större socialt nätverk och lär sig språket snabbare. 

Gabriel Wikström säger att:  

 

Idrott är så mycket mer än bara ett fritidsintresse eller förströelse, den skapar 

gemenskap och bygger broar i vårt samhälle /.../ Tack vare öppenhet och 

idrottsföreningars vana av organisering, har många kunnat få en första kontakt med det 

svenska samhället, lärt sig språket, fått nya vänner och en meningsfull fritid. 

(Regeringen, 2016) 

 

I likhet med idrottsministern betonar Karlefors och Hertting (2010, s. 1) att idrott är ett globalt 

fenomen med ett gemensamt språk, samtidigt som det är förankrat i den lokala kulturen. 

Därför kan idrott få en viktig roll när det gäller integration för nyanlända. Tobiasson (2015, s. 

12) förklarar att det finns både fysiska och psykiska fördelar för individer som håller sig 

fysiskt aktiva. Förutom att det bland annat förbättrar det allmänna fysiska hälsotillståndet så 

bidrar det till att individens ångest och oro kan dämpas samt att individens självuppfattning 
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ökar (ibid., s. 15). Även Riksidrottsförbundet (2017) beskriver olika fördelar med idrott för 

ungas utveckling. De tar likt Gabriel Wikström upp idrottens fördelar när det gäller 

integration, som till exempel förbättrad språkinlärning och ett utökat socialt nätverk. Däremot 

nämner Wagnsson, Augustsson och Patriksson (2013, s. 37) att idrott kan ha negativa effekter 

på individen i form av till exempel utbrändhet, mobbning och prestationsångest. 

 

Regeringen (2016) ser också idrottens möjligheter inom integration då de under år 2015 och 

2016 satsade 52 miljoner respektive 64 miljoner kronor till idrottens arbete för nyanlända och 

asylsökande. Detta gjordes för att utveckla integrationsarbetet samt för att stödja 

organisationer och ideella krafter som bidrar till integration. Riksidrottsförbundet (2017) har 

till följd av detta lagt mycket fokus på integrationsarbete, dock beskriver de att det finns en 

stor skillnad mellan könen när det gäller idrottsutövning. De förklarar att killar med utländsk 

bakgrund utövar någon form av idrott i ungefär samma omfattning som killar med svensk 

bakgrund. Däremot idrottar tjejer med utländsk bakgrund betydligt mindre än tjejer med 

svensk bakgrund. Med utländsk bakgrund menas en individ som är antingen född utomlands 

eller har två föräldrar som är födda utomlands (SCB, 2008, s. 76). Riksidrottsförbundet 

(2017) beskriver att det finns svårigheter att nå dessa tjejer och de nämner att det föreligger ett 

stort behov av förbättring inom det området. Enligt en studie av Unga och föreningsidrotten 

som genomfördes 2005 var det 31 procent av de nyanlända killarna som idrottade i en 

förening medan endast 5 procent av de nyanlända tjejerna idrottade i någon förening. Det kan 

jämföras med att 16 procent av inrikes födda tjejer idrottar (Trondman, 2005, s. 63). 

Riksidrottsförbundets skrivelse från 2017 beskriver liknande problematik som Trondmans 

studie från 2005, vilket tyder på att de åtgärder som de har försökt att implementera inte har 

haft några större effekter. Walseth och Fasting (2004, s. 118) är inne på samma spår då de 

nämner att det finns brister i att integrera utländska tjejer i idrotten. De förklarar vidare att 

även om vissa idrottsföreningar får finansiella hjälpmedel för att integrera tjejer med utländsk 

bakgrund så har de en tendens att misslyckas. 

 

Enligt Hertting och Karlefors (2013, s. 37) artikel kan det finnas flera anledningar till varför 

tjejer med utländsk bakgrund inte idrottar. Forskarna menar att det kan bero på att tjejerna inte 

tidigare idrottat i sitt hemland eller att de inte vet hur de ska komma i kontakt med någon 

idrottsorganisation. Även om flera idrottsorganisationer är positivt inställda till mångfald och 

integration så nämner Hertting och Karlefors (2013, s. 37) att idrottsorganisationer i sig kan 

vara ett hinder för dessa tjejer. Artikeln tyder på att organisationer gärna välkomnar tjejer med 
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utländsk bakgrund men att deras deltagande ska vara på organisationens premisser. Benn, 

Pfister och Jawad (2011, s. 265-268) anser att idrotten i vårt samhälle är uppbyggd för en 

västerländsk kultur vilket bidrar till att organisationer exkluderar dessa tjejer från att vara med 

och idrotta. Ett exempel på hur idrotten kan vara exkluderande är det internationella 

basketförbundet. Förbundet förbjuder alla basketspelare att spela med huvudbonad på grund 

av att det kan utgöra en säkerhetsrisk, trots att det finns specialdesignade huvudbonader som 

är säkra att idrotta med (SVT, 2017). Detta tyder på att idrott inte alltid är så inkluderande 

som idrottsministern försöker få det att framstå som.  

 

Sammanfattningsvis finns det mycket som tyder på att idrott kan vara ett hjälpmedel vid 

integration. Riksidrottsförbundet (2017) beskriver dock att det finns en kunskapslucka när det 

kommer till att nå tjejer med utländsk bakgrund. Denna kunskapslucka gör att det finns ett 

behov inom socialt arbete att undersöka varför det är så och vad som behöver göras för att 

deltagandet ska öka bland dessa tjejer. Därför är vår vilja att undersöka detta genom 

kvalitativa intervjuer med representanter från olika idrottsorganisationer i södra Sverige. Det 

är på så sätt relevant att undersöka vad de har för upplevelser och erfarenheter av vad idrotten 

kan innebära för integration, könsskillnader och om det finns några projekt inriktade på att 

öka tjejers delaktighet. 

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka idrott som ett integrationsverktyg för tjejer med 

utländsk bakgrund. Vi vill analysera hur representanter från idrottsorganisationer ser på 

möjligheterna till integration genom idrott och hur de anser att idrotten bör utformas för att 

öka deltagandet bland tjejer med utländsk bakgrund.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Hur förstås begreppet integration av representanter från idrottsorganisationer i södra 

Sverige? 

2. Vilka möjligheter och begränsningar upplever representanterna från organisationerna att 

idrotten har i en integrationskontext? 

3. Vilka strategier använder organisationerna för att inkludera tjejer med utländsk bakgrund? 
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1.4 Avgränsning  

 

Syftet med denna studie är att undersöka idrott som ett integrationsverktyg för tjejer med 

utländsk bakgrund. Därför har vi avgränsat oss till att studera idrottsorganisationer som har 

tjejlag eller på något sätt involverar tjejer i idrottssammanhang. Det är viktigt att de 

organisationer som är med i vår studie inte är en elitsatsande verksamhet och inte har 

professionellt anställda spelare. Detta då vi vill undersöka organisationer som enligt egen 

utsaga är ”tillgängliga” för alla, vilket en prestationsfokuserad organisation inte är. Ett 

medvetet val har gjorts att inte lägga fokus på någon specifik religion eller etnicitet då studien 

baseras på samtliga tjejer med utländsk bakgrund.  

 

1.5 Disposition 

 

Denna studie är indelat i sex kapitel. Första kapitlet börjar med en inledning som lyfter 

problembakgrunden och problemformuleringen vilket ger en förståelse till vad studien 

kommer behandla. Detta leder fram till studiens syfte och till tre frågeställningar. I kapitel två 

redogörs tidigare forskning om idrott och integration som är relevant för studien. Tredje 

kapitlet presenterar de teoretiska perspektiv som har använts i studien. Dessa är 

integrationsteori, social inklusion och exklusion, annanhet och genusteori. I kapitel fyra 

diskuteras bland annat val av metod, urval, genomförande samt etiska aspekter. Femte kapitlet 

lyfter fram studiens resultat och analys som är indelad i fyra olika kategorier baserade på 

studiens empiri. I detta kapitel kopplas och tolkas resultaten utifrån den tidigare forskningen 

och de teoretiska utgångspunkterna. Avslutningsvis i kapitel sex diskuteras studiens slutsatser, 

förslag på framtida forskning samt avslutande reflektioner.   

 

2. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva tidigare forskning som är relevant för vårt syfte. Vi 

börjar med att belysa studier om vad idrott kan ha för påverkan på barn och ungdomars 

fysiska och psykiska utveckling. Därefter redogörs tidigare forskning som diskuterar olika 

anledningar till varför tjejer med utländsk bakgrund idrottar i mindre utsträckning än till 

exempel killar med utländsk bakgrund.  
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2.1 Idrottsforskning 
 

Tobiasson (2015) förklarar i sin avhandling Traces of movement exploring physical activity in 

societal setting vad idrott är och vilka effekter det kan medföra för individen. Enligt 

Tobiasson (ibid., s. 9) kan fysisk aktivitet vara till exempel att individen lyfter vikter, utför 

yoga, springer eller klättrar i berg. Fysisk aktivitet kan utföras både inomhus och utomhus och 

målet med träningen kan variera från individ till individ. Studien nämner även att vissa 

individer utför fysisk aktivitet med målet att träna upp sin sociala förmåga eller att träffa och 

umgås med andra (ibid.)  

 

Tobiasson (2015, s. 12) beskriver att det finns positiva effekter för individer som håller sig 

fysiskt aktiva som till exempel att det förbättrar individens immunförsvar, stärker skelett och 

hjärta, samt ökar muskelvävnaden och muskelmassan i kroppen. Tobiasson (ibid., s. 13-14) 

påstår vidare att genom fysisk träning minskar risken för att individen ska drabbas av bland 

annat stroke, diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet har även visat sig 

vara en effektiv behandling när det kommer till ångest och depression. Genom att utöva fysisk 

aktivitet bidrar det till att individens ångest och oro kan dämpas samt att individens 

självuppfattning ökar betonar Tobiasson (ibid., s. 15).  

 

WHO (2017) förklarar att ungdomar mellan 5 - 17 år rekommenderas att utöva fysisk aktivitet 

minst 60 minuter om dagen. Med fysisk aktivitet menar WHO (2017) olika fysiska lekar, 

idrott i skolan eller bara vanlig planerad fysisk aktivitet. Genom att vara aktiv 60 minuter om 

dagen förbättras ungdomars hantering av depression och ångest samt ökar deras 

självförtroende. Detta kan leda till en förbättrad integration och social interaktion för 

ungdomarna (WHO, 2017).      

 

Ovanstående studie belyser de fysiska fördelarna med idrottsutövande bland ungdomar. Den 

benämner också kort att den fysiska aktiviteten kan få positiva psykiska effekter. Dessa 

psykiska effekter undersöktes närmare i nedanstående studie. 

 

2.2 Idrottens påverkan på ungdomars psykosociala utveckling 
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I en studie som genomfördes av Wagnsson m.fl. (2013, s. 37) beskrivs att idrotten i Sverige 

historiskt sett har upplevts vara positiv för ungdomars psykosociala utveckling. De nämner att 

ca två tredjedelar av Sveriges ungdomar är medlemmar i någon idrottsförening och att den 

höga andelen aktiva deltagare beror på den positiva bilden av föreningsidrott som finns i 

Sverige. Idrotten har även i flera andra kulturer länge accepterats som ett verktyg för 

ungdomars psykosociala utveckling (ibid). Forskarna nämner dock att idrotten inte bara har 

positiva effekter, den kan också ha negativa effekter i form av till exempel mobbning, 

prestationsångest och utbrändhet. Resultaten från studien pekar på att idrott har positiva 

effekter på ungdomars psykosociala utveckling, men inte så stora som man tidigare trott 

(ibid., s. 41-43). Däremot nämner de att idrottens effekt på ungdomar är till stor del beroende 

på hur idrottsmiljön kring aktiviteterna ser ut, till exempel hur kvalificerade ledarna är och 

hur stämningen bland deltagarna är (ibid.).   

Genom Wagnssons m.fl., WHO:s och Tobiassons studier erhåller vi en inblick i vad idrotten 

kan få för effekter för ungdomars fysiska och psykosociala utveckling. Vi får också en bild av 

vad som krävs för att idrottens positiva sidor ska kunna bidra till ungdomars utveckling och 

vad det kan leda till om det finns brister i miljön kring idrottsutövningen. Utifrån att vi vill 

undersöka idrott som integrationsredskap hjälper dessa artiklar oss att få en ökad förståelse 

över vad idrott kan ha för påverkan på unga människors utveckling.  

2.3 Idrott- och integrationsforskning 
 

Kommande avsnitt behandlar tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund och deras 

idrottsutövande. Artiklarna tar upp olika anledningar till varför de idrottar i mindre 

utsträckning än andra grupper som tidigare har nämnts. Vidare diskuteras även att idrott i sig 

kan vara exkluderade för utländska tjejer och kvinnor och att idrottsorganisationer måste bli 

bättre på att nå dem. 

 

Walseth och Fasting (2004) påpekar i sin studie, Sport as a means for integrating minority 

women, att det finns mycket forskning kring utländska män och deras deltagande i idrott men 

att det finns lite forskning kring utländska kvinnors deltagande i idrott. Studien handlar om 

vilken påverkan idrotten har på integrationen för utländska kvinnor. Deras studier visar att 

kvinnor med utländsk bakgrund har vissa hinder som gör att de inte idrottar i samma 

omfattning som utländska män (ibid., s. 112). Enligt Walseth och Fasting (ibid., s. 112-113) 

var familje- och hushållsansvaret den största orsaken till att utländska kvinnor idrottar mindre. 
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Forskarna förklarar att en studie har visat att kvinnor födda i Turkiet som bor i Holland 

upplevde ett stort ansvar att ta hand om barnen och lämnade huset bara när de kunde ta med 

sig sina barn (ibid., s. 113). Hertting och Karlefors (2016, s. 5) nämner att en av 

anledningarna till varför tjejer inte idrottar är att de inte har gjort det i sitt hemland och därför 

inte upplever sig själva som idrottande individer, vilket gör att de avstår från att delta i en 

idrottsförening.  

 

I Walseth och Fastings artikel (2004, s. 114) tas dessutom upp att muslimska kvinnor som bor 

i Belgien har ett stort intresse av att idrotta men att deras kultur och religion hindrar dem från 

att delta. Orsaken var att kvinnorna inte ville idrotta med killar eller komma i kontakt med 

killar under idrotten (ibid.). I boken Muslim women and sport påstår författarna att muslimska 

tjejer vill idrotta men att de har vissa krav som till exempel att aktiviteten ska utföras bara av 

tjejer, att tränaren ska vara en kvinna och att killar inte har tillgång till lokalen (Benn m.fl. 

2011, s. 265-268). Vidare lyfter boken fram att länder som till exempel Danmark och 

Tyskland är positivt inställda till att muslimska tjejer ska idrotta men att 

idrottsorganisationerna i de länderna är uppbyggda för västerländsk kultur, vilket tenderar att 

bli ett hinder för muslimska tjejer (ibid.). 

 

Enligt Walseth och Fasting (2004, s. 117) har tjejer med utländsk bakgrund i Tyskland en 

benägenhet att byta fotbollslag för att ansluta till ett annat fotbollslag som har fler utländska 

tjejer. Anledningen till att de bytte lag var för att de upplevde en större tillhörighet och att det 

fanns en större tolerans och förståelse för deras etnicitet och kultur i ett lag med större 

mångfald. Forskarnas uppfattning är att idrottsorganisationer med mindre mångfald 

misslyckas med att integrera tjejer med utländsk bakgrund i ett idrottslag (ibid.). Hertting och 

Karlefors (2013, s. 37) lyfter också fram att idrottsorganisationer i sig kan vara hinder för 

dessa tjejer då organisationerna ofta vill att tjejer med utländsk bakgrund ska delta men att det 

ska vara på organisationernas premisser. Lundvall och Walseth (2014, s. 5) är inne på samma 

spår då de beskriver att många tjejer med utländsk bakgrund väljer att sluta idrotta på grund 

av att de upplever sig vara orättvist behandlade av både ledare och spelare. Dessa tjejer 

upplever även att de blir mindre tillfrågade av sina lagledare om att påbörja en tränarkarriär än 

vad tjejer med svensk bakgrund upplever. Walseth och Fasting (2004, s. 114) menar att det 

kan finnas fördomar mot utländska tjejer då författarna nämner att tjejer med asiatiskt 

ursprung får mindre uppmärksamhet av idrottslärare, då det finns en tendens att läraren antar 

att de är mindre intresserade av idrott. 
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Walseth och Fasting (2004, s. 124-125) anser dock att idrott kan ha en positiv påverkan på 

integrationsprocessen, där de betonar att tjejer med utländsk bakgrund kan komma att utöka 

sitt sociala nätverk och även få ett jobb tack vare idrottsdeltagande. Däremot lyfter studien 

fram att det finns brister i att integrera utländska tjejer via idrott. Forskarna förklarar att även 

om vissa idrottsorganisationer får finansiella hjälpmedel för att integrera tjejer med utländsk 

bakgrund så misslyckas de ofta (ibid., s. 118). Hertting och Karlefors (2013, s. 37) har 

liknande tankar då de nämner att i och med att tjejer med utländsk bakgrund är den målgrupp 

med lägst idrottsdeltagande har regeringen försökt att fokusera mer på dem. Trots införandet 

av olika projekt har de inte lyckats att öka deltagandet i den målgruppen. Hertting och 

Karlefors (ibid.) studie visar på att många av dessa tjejer inte har idrottat i sitt hemland och 

vet inte hur de ska komma i kontakt med någon idrottsorganisation. Walseth och Fasting 

(2004, s. 120) är inne på samma linje då de påstår att tjejer med utländsk bakgrund i större 

utsträckning spontanidrottar, det vill säga idrottar på egen hand eller med kompisar istället för 

i en organiserad förening. Trondman (2005, s. 148) nämner att det är bara 13 procent av tjejer 

med utländskt bakgrund som utför spontanidrott. Samma studie visar att 23 procent av de 

inrikes födda tjejerna och 56 procent av killarna med utländsk bakgrund spontanidrottar vilket 

visar att tjejer med utländsk bakgrund är underrepresenterade även här.  

 

Ovanstående artiklar har vi valt för att tydliggöra hur tidigare forskning förklarar deltagandet 

och icke-deltagandet i idrottsorganisationer bland tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund. 

Genom att besitta denna kunskap ger det oss en bättre förståelse till varför tjejer och kvinnor 

med utländsk bakgrund är underrepresenterade inom svensk idrott 

 

3. Teori  

 

I denna del börjar vi med att beskriva olika definitioner av begreppet integration. Därefter 

belyses social inklusion och exklusion, annanhet samt genusteorin. De utvalda teorierna 

kommer att användas för att förklara och analysera materialet utifrån vårt syfte. Inledningsvis 

definierar vi begreppen där vi sedan kopplar dem till vår studie. Slutligen görs en 

sammanfattning som beskriver hur vi skall använda samt förhålla oss till begreppen.  

 

3.1 Integration 
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Begreppet integration är ett komplext begrepp som inte har någon fast definition. I 

Wieviorkas (2014, s. 634) artikel A critique of integration nämns att när begreppet används i 

vardagsspråk betyder det inte nödvändigtvis samma sak som när det används i politiska eller 

sociologiska sammanhang. I förlängningen kan det leda till missförstånd och att 

integrationsbegreppet blir ännu mer svårdefinierat. Enligt Wieviorka (ibid.) leder otydligheten 

kring begreppet till svårigheter att närma sig det ur ett vetenskapligt perspektiv.  

 

Ur ett sociologiskt perspektiv har syftet med integrationen ofta varit att individen är en utsatt 

människa som måste socialiseras in i det nya samhället och bli del av en större gemenskap för 

att inte bli exkluderad, vilket Wieviorka (2014, s. 635, 637) ställer sig kritisk till. I samband 

med att världen blivit alltmer globaliserad har studierna börjat fokusera mer på de olika 

dimensionerna som ingår i integrationsprocessen, till exempel kulturella, religiösa och 

politiska perspektiv och inte enbart de sociala aspekterna (ibid., s. 636).  

 

I den politiska diskursen har integration av personer med utländsk bakgrund setts som en 

politisk nödvändighet för att uppnå ett enigt och harmoniskt samhälle och undvika de problem 

som kan uppstå när olika kulturer och identiteter möts (Wieviorka, 2014, s. 638-639). Vidare 

påstår Wieviorka (ibid.) dock att den politiska diskursen som bygger på ett helt enigt samhälle 

är en utopi som inte fungerar i verkligheten. Han anser att oklarheter och oenigheter kring vad 

som egentligen menas med integration orsakar missförstånd och frustration både hos 

majoritetsbefolkning och immigranter.  

 

Ovanstående synsätt antar ett assimilerande perspektiv. Anthias (2013, s. 325) menar att 

assimilering bygger på att eliminera skillnader och därmed överge ursprungskulturen. Hon 

påstår att nutida diskurser om integration och mångfald skapar barriärer och hierarkier då de 

ofta kretsar kring skillnader istället för likheter (ibid., s. 323). Därmed skiljer de sig från vad 

migrationsforskningen kallar för multikulturalistisk integration. Multikulturalism bygger på 

att olika kulturer och kulturella skillnader är välkomna och respekterade i det nya landet 

(Walseth, & Fasting, 2004, s. 110). Multikulturalism och integration kan i vissa sammanhang 

tolkas som varandras motsatser eftersom integration istället bygger på att försöka skapa en 

mer gemensam kultur. Däremot kan tolkningar av begreppen skilja från land till land, baserat 

på landets historiska och politiska bakgrund, vilket kan leda till svårigheter att diskutera 

begreppen (Wieviorka, 2014, s. 639-640).   
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I en artikel av Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinour (2016) som handlar om hur 

Sverige hanterar integrationen av ensamkommande barn, beskrivs att den svenska regeringen 

tagit fram nationella integrationsmål. Målen bygger på lika rättigheter, plikter och möjligheter 

för alla oberoende av kulturell och etnisk bakgrund (ibid., s. 144). I artikeln nämns att det 

finns uppenbara brister i integrationsarbetet, framförallt i kommunikationen mellan nationell 

nivå, regional nivå och lokalnivå. Artikeln nämner också att bristen på en klar och tydlig bild 

av vad integration är från den politiska ledningen har en negativ effekt på möjligheterna att 

genomföra välfungerande integrationsarbete (ibid., s. 155-156).  

 

Vi har valt ovanstående artiklar för att tydliggöra att det inte finns någon bestämd definition 

av vad integration är. Integration är ett komplext begrepp som olika organisationer och 

myndigheter definierar på olika sätt. I och med att vi skulle intervjua flera olika individer som 

arbetar för olika organisationer var det av vikt för oss att vara medvetna om att svaren på vad 

integration betyder för dessa individer och organisationer kan variera. Att det inte betyder 

samma sak för alla är också viktigt för oss att vara medvetna om under analysen av våra 

intervjuresultat.  

 

3.2 Social inklusion och exklusion 
 

Blomberg (2006, s. 51) betonar likt ovanstående att ordet integrering kan betyda olika saker 

och att det bidrar till att förutsätta segregering. Hon menar att inklusion ska användas som 

begrepp istället för integrering. Blomberg (ibid.) definierar begreppet inklusion som att en 

individ är innesluten och en del av samhället. Jönhill (2012, s. 39) är inne på samma spår och 

nämner att social inklusion är när en individ har en tillhörighet till det sociala systemet i 

samhället. Backlund (2013, s. 120) skiljer på social tillhörighet och institutionell tillhörighet. 

Författaren framhåller att social tillhörighet omfattar de personliga relationer som en individ 

har till en annan medan institutionell tillhörighet består av de roller som en individ har 

gentemot till exempel en organisation, och de krav och förväntningarna som är bundna till 

dem.  

 

Rantakeisu (2008, s. 131) förklarar att motsatsen till social inklusion är social exklusion. 

Social exklusion är enligt Jonsson och Mood (2014, s. 311) när en individ står utanför 

gemenskapen och inte kan delta på samma villkor som andra individer i samhället. Sahlin och 

Machado (2008, s. 177) påstår i sin artikel att social exklusion kan översättas till utanförskap. 
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Vidare påpekar forskarna att utanförskap i det här sammanhanget ofta fokuserar på det 

främmande och avvikande hos de som exkluderas. De målas upp som de “andra” och som 

något icke önskvärt. Sahlin och Machado (ibid.) hävdar att om social exklusion tolkas på det 

sättet riskerar det att reproducera ojämlikhet istället för att motverka den. Rantakeisu (2008, s. 

131) beskriver istället social exklusion som en social utestängning på en institutionell nivå. 

Däremot nämner även Rantakeisu (ibid.) att dessa olika benämningar på social exklusion 

tenderar att reproducera ojämlikhet. 

 

Jönhill (2012, s. 40) framhäver att en organisation både kan vara inkluderande och 

exkluderande. En organisation kan vara exkluderande på så sätt att den kräver att individerna 

ska delta men på organisationens villkor. Ett exempel är som vi tidigare nämnt då det handlar 

om internationella basketförbundet, då förbundet har bestämt att inga spelare ska få utöva 

idrotten med huvudbonader (SVT, 2017). Ytterligare ett exempel när en individ kan bli 

exkluderad från organisationen är när hen inte har de ekonomiska tillgångar som 

organisationen kräver (Jonsson & Mood, 2014, s. 311). Jonsson och Mood (ibid.) poängterar 

dock att en individ även kan exkludera sig själv då individen kan uppleva skam över att hen 

inte tillhör de andra och på så sätt väljer att dra sig undan ur denna grupp. 

 

Ovanstående teori kan hjälpa oss att få en inblick i om idrottsorganisationerna är inkluderande 

eller exkluderande för tjejer med utländsk bakgrund. I och med att riksidrottsförbundet och 

idrottsminister påstår att idrott är en inkluderande verksamhet är det av relevans för oss att 

använda denna teori och undersöka ifall det verkligen överensstämmer med de organisationer 

som deltar i studien.  

 

3.3 Annanhet  
 

Brune tar upp i sin avhandling (2004, s. 35-36) att teorier om representationen av de andra har 

sin grund i ett psykoanalytiskt tänkande om identitetsutveckling. Forskaren förklarar att 

begreppet tillämpas för att förklara social och kulturell identitetsbildning. Utgångspunkten i 

dessa diskussioner är att identiteten synliggörs när den ställs i relation till något annat. Brune 

(ibid.) hävdar därmed att begreppet “de andra” skapas och tydliggör vad som särskiljer “oss” 

från “dem”. Vidare beskriver Brune (2004, s. 33) att den postkoloniala teorin påstår att det 

fortfarande finns uppfattningar i västvärlden om de västerländska samhällenas överlägsenhet 

gentemot resten av världen. Detta innebär att de västerländska normerna anses vara normala, 
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medan övriga anses vara fel och föråldrade. Likt Brune tar Eliassi (2015, s. 556-557) också 

upp annanhet. Eliassi lyfter upp att “annanhet” eller “andrifiering” leder till att de 

dominerande gruppernas ställning blir starkare på bekostnad av att vissa samhällsgrupper 

exkluderas. De grupper som blir “andrifierade” får ofta skulden för både samhällets och de 

dominerande gruppernas problem. Eliassi (ibid.) lyfter fram objektifiering som en central 

komponent i andrifieringsprocessen som har en benägenhet till att underordna, stereotypifiera 

och stigmatisera både kollektiva och individuella perspektiv och identiteter.  

 

Eliassi (2015, s. 557) påstår att västvärlden ser på muslimer och icke europeiska immigranter 

som de “andra” när deras kultur och identitet blir felaktigt representerad och problematiserad. 

Han beskriver att västvärlden ser på muslimska immigranter som att deras kultur och 

värderingar är sämre och mindre utvecklade än deras. Eliassi (ibid.) lyfter fram att integration 

ibland jämförs med att “rädda” kvinnor och barn från deras mansdominerade kultur. Han 

lyfter fram att det finns en diskurs där västvärlden anser att immigranter tar med sig en 

avvikande syn på könsförhållande jämfört med västvärldens rådande “jämställdhet”.  

 

Både Brune (2004) och Eliassi (2015) beskriver att det finns uppfattningar i västvärlden om 

de västerländska samhällenas överlägsenhet som delar upp individer och kulturer i ”vi” och 

”dem”. Därför är det relevant för oss att undersöka om dessa uppfattningar existerar inom de 

idrottsorganisationerna som studeras. Om dessa rådande diskurser återfinns i 

idrottsorganisationer skulle det kunna förklara att tjejer med utländsk bakgrund är 

underrepresenterade.  

 

3.4 Genusteori  
 

Genusteori bygger på att det biologiska könet kan förstås utifrån de föreställningar som finns 

kring kön (Nationalencyklopedin, 2017). Vidare beskrivs att det finns en genusordning i varje 

samhälle som består av föreställningar kring manligt och kvinnligt. Dessa föreställningar 

kretsar kring vem som gör vad, vem som bestämmer vad, och uppfattningar om vad som är 

lämpligt och inte lämpligt för en individ att göra (ibid). Josefson (2005, s. 5-7) är inne på 

samma spår och beskriver begreppet genus som ett sätt att förklara de kulturella och sociala 

faktorer som leder till att killar och tjejer förväntas uppträda på ett visst sätt. Josefson (ibid) 

lyfter också fram att individer fostras in i uppfattningar utifrån vilket kön de tillhör och att 

dessa uppfattningar påverkar hur samhället är uppbyggt.  
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Wiklund, Danielsson, Strömbäck och Bengs (2015, s. 157) skriver att det är det manliga könet 

som utgör normen på strukturell gruppnivå, vilket de anser innebär dominans, överordning 

och makt. Josefson (2005, s. 9-10) stärker detta genom att hänvisa till forskning som 

beskriver att egenskaper som anses vara manliga generellt upplevs vara mer värda. Denna 

uppfattning skapar en genushierarki eller patriarkal ordning där män generellt anses vara 

överordnade kvinnor. Butler (2005, s. 48) framhåller att genushierarkin är något som vi 

människor har konstruerat och att kön inte är något man föds i utan det är något man blir. 

Rosenqvist och Palmsköld (2015) skriver i sin artikel att samhället under en längre tid har 

bidragit till att forma och skapa de rådande hierarkierna. Ett exempel som artikeln nämner är 

ordet “tjejkast” som är ett vedertaget begrepp samtidigt som det har negativa undertoner. 

Detta skapar en bild av att tjejkast som begrepp är förknippat med något dåligt, svagt och 

sämre än ett “vanligt” kast. Ett ytterligare exempel som tas upp i artikeln är hur skolan i 

Sverige tidigare kategoriserade hemslöjd och träslöjd. Tjejerna fick ha hemslöjd då det 

betraktades som en bisyssla för oskolade individer medan killarna hade träslöjd som ansågs 

vara manligt och mer som ett riktigt arbete.  

 

Josefson (2005, s. 9-10) menar att samhällets vilja att kategorisera och organisera kön efter 

vad som anses värdefullt skapar mönster som vi upplever är naturliga. Dessa mönster kan 

dock skilja sig från samhälle till samhälle. Ett exempel som Josefson (ibid.) tar upp är ridsport 

som i Sverige huvudsakligen ses som en sport för tjejer men som i Latinamerika är en manlig 

sport. Det faktum att samhället bidrar till en konstruktion av könsuppdelning kan på så sätt 

vara ännu mer problematiskt för individer som hamnar mellan två olika normer från två olika 

kulturer. Josefson (ibid., s. 32) förklarar att tjejer med utländsk bakgrund som bor i Sverige 

ofta lever med dubbla normer. Det kan bero på att i vissa kulturer knyts familjens 

sammanhållning och heder till de kvinnliga familjemedlemmarna, där de förväntas att 

uppträda på ett icke utmanande och utsvävande sätt. Samtidigt utsätts dessa tjejer för 

samhällets ideal om att de ska våga ta för sig. Vetenskapsrådet (2005) betonar att historiskt 

och kulturellt bestämda uppfattningar om genus är av stor vikt för att förstå individer och 

deras sociala relationer. Då vår studie fokuserar på tjejer med utländsk bakgrund hjälper 

genusteorin oss att undersöka eventuella underliggande uppfattningar och värderingar i 

organisationernas arbetssätt som påverkar tjejernas möjlighet att delta.  
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3.5 Teoretisk tillämpning  
 

Sammanfattningsvis kommer vi använda ovanstående teorier för att få en djupare förståelse 

för fenomenet. Utifrån att använda oss av de olika integrationsperspektiven kan vi få en 

inblick i hur respondenterna ser på integrationen. Genom att koppla begreppen social 

inklusion och exklusion kommer vi att få en ökad förståelse om dessa organisationer är 

inkluderande eller exkluderande mot tjejer med utländsk bakgrund. Teorin om annanhet 

hjälper oss att utläsa de rådande diskurserna kring “vi” och “dem” ur respondenternas svar. 

Utifrån genusteorin vill vi få en bredare uppfattning för hur organisationernas agerande 

påverkar och påverkas av uppfattningar om genus. Genom att ställa dessa teorier i relation till 

varandra, samt mot den tidigare forskningen, vill vi undersöka ifall respondenterna upplever 

att det finns något samband mellan inklusion, exklusion och genus i förhållande till att tjejer 

med utländsk bakgrund idrottar i mindre utsträckning. 

 

4. Metod 

 

Nedan redovisas vilken typ av metod vi har använt oss av vid denna studie. Vi förklarar 

sedan urvalet till studien, genomförande av datainsamlingen, vilken datametod vi använt 

oss av för att analysera resultatet samt de etiska kraven som vi har tagit hänsyn till. 

Avslutningsvis redogör vi hur den interna arbetsfördelningen sett ut under arbetet med 

uppsatsen. 

 

4.1 Kvalitativ intervju 
 

Vi har valt att utföra vår studie genom en kvalitativ metod. Bryman (2011, s. 340) 

förklarar att kvalitativ forskningsstrategi är konstruktionistisk, induktiv och tolkande. Han 

(ibid., s. 37) beskriver konstruktionism som en uppfattning om att sociala egenskaper 

skapas utifrån det sociala samspelet som sker i samhället. Konstruktionism som begrepp 

kan också tolkas som att det är forskaren som konstruerar en sanning, som inte anses vara 

slutgiltig, genom sina beskrivningar av den sociala verkligheten. Med induktiv menar 

Bryman att forskningsresultaten som har framkommit i studien inte nödvändigtvis 

behöver vara sanna, vilket gör att de inte går att konstatera några generella slutsatser. 

Bryman (ibid., s. 32) förklarar vidare att kvalitativ intervju bygger på tolkningar av 

respondenternas upplevelser av en social handling. Utifrån att vårt syfte baseras på 
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respondenternas syn på integration är det av vikt att vi är medvetna om att studien 

grundas på tolkningar. 

 

Miller och Glassner (2011, s. 132) beskriver också kvalitativa intervjuer som ett sätt att 

tolka sanningen då både respondenterna och forskaren skapar sig en egen uppfattning av 

den sociala verkligheten. Författarna anser vidare att en kvalitativ intervju bidrar till att 

forskaren får en bättre insikt över respondenternas berättelse, där de får uttrycka sina 

åsikter och tankar angående det aktuella temat. Holme, Solvang, och Nilsson (1997, s. 

99) beskriver en liknande fördel då de poängterar att styrkan med kvalitativa intervjuer är 

att de liknar vanliga samtal. Därmed är det den intervjuform som har minst påverkan på 

respondenterna, och istället kan respondenterna påverka samtalets utveckling så att vi får 

deras tolkning av fenomenet, vilket är fördelaktigt. Miller och Glassner (2011, s. 137) 

betonar att kvalitativ metod bidrar till att respondenterna får ett större utrymme för 

självreflektion. Bryman (2011, s. 413) är inne på samma spår då han poängterar att 

kvalitativa intervjuer fokuserar på att försöka få så djupa och detaljerade svar som 

möjligt. Detta skiljer sig från kvantitativa metoder som istället inriktar sig på bevisade 

och mätbara resultat. Då vår studie är mer inriktad på tolkningar och upplevelser är en 

kvalitativ metod mer lämpad än en kvantitativ metod.  

 

4.2 Semistrukturerad intervju 
 

Den typ av kvalitativ intervju genomfördes som en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju är enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 151) när forskaren utgår 

från en intervjuguide eller manual med på förhand bestämt tema, men lämnar utrymme 

för respondenten att utveckla sina resonemang. Semistrukturerade intervjuer bygger på en 

flexibel intervjuprocess där den tillåter forskaren att ställa följdfrågor och på så sätt inte 

är helt bunden till en intervjumanual. Bryman (2011, s. 415) förklarar att en 

intervjumanual ska bestå utav de frågeställningarna som forskaren ska beröra under 

intervjun. Vid skapande av en intervjumanual är det betydande att tänka på att formulera 

frågorna på ett sätt som gör det möjligt att analysera respondenternas svar utifrån 

frågeställningar. Bryman (ibid., s. 419) berättar vidare att det är viktigt att inte ställa 

ledande frågor utan de ska vara öppna för tolkning. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015, s. 53) beskriver att fördelen med en semistrukturerad intervju är att det tillåter 

forskaren att ta del av respondenternas perspektiv på det aktuella fenomenet. Vidare 
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nämner författarna att då forskaren får ett tolkningsföreträde kan det resultera i att 

tolkningen varierar beroende på vem som tolkar den. Becker och Torhell (2008, s. 111) är 

inne på samma linje då han nämner att människor som är medvetna om att de blir 

studerade har en tendens att inte berätta sanningen, därför betonar författaren vikten av att 

forskaren ska vara kritisk till dessa berättelser.  

 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vad integration betyder för dessa 

organisationer samt vad eller om de gör något för att öka deltagandet för tjejer med 

utländskt bakgrund. En kvalitativ intervju är mest lämpad för denna studie då studiens 

frågeställningar baseras på öppna frågor där respondenterna ska kunna utveckla sina svar. 

Vi utformade en intervjumanual (se bilaga 2) med vissa standardfrågor som vi ville att 

respondenterna skulle besvara, dock var vi inte bundna till intervjumanualen.  

 

4.3 Urval  
 

Utifrån vårt syfte var det mest lämpligt att använda oss utav ett målinriktat urval vid valet 

av idrottsorganisation. Målinriktat urval är enligt Bryman (2011, s. 392) ett urval som 

forskaren gör för att strategiskt välja ut respondenterna till studien. Bryman (ibid) 

poängterar att genom att använda sig utav ett målinriktat urval får forskaren välja till 

exempel en specifik arbetsgrupp. Vår urvalsprocess är utformad som ett tvåstegsurval. Ett 

tvåstegsurval baseras enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) på att forskaren 

väljer ut organisationer eller i vårt fall idrottsorganisationer som anses relevanta för 

studiens syfte. Därefter väljer forskaren i samarbete med idrottsorganisationen ut vilka 

individer som är mest lämpade för att besvara frågorna. Då syftet med vår studie är 

inriktat på tjejers idrottande var det nödvändigt att de organisationer vi har med i vår 

studie representerar tjejlag. För att underlätta för oss och spara tid valde vi organisationer 

i södra Sverige. De organisationer som vi har valt att intervjua är två fotbollslag, ett 

innebandylag, ett basketförbund samt spontanidrottsorganisatör. Intentionen med att vi 

har valt olika idrottsorganisationer är för att vi ville har ett bredare perspektiv på 

fenomenet. Vi är medvetna om att dessa fem organisationer inte är representativa för alla 

idrottsorganisationer men att det ger oss en bredare överblick än om vi hade intervjuat till 

exempel fem innebandyföreningar.  
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Vi valde att anonymisera organisationerna samt de individerna som intervjuades för att 

värna om deras integritet. Därför namngavs representanterna utifrån deras 

idrottsinriktning enligt följande: Fotbollsförening A, Fotbollsförening B, 

Innebandyförening, Basketförbund och Spontanidrottsorganisatör.  

 

Fotbollsförening A (FA) 

Är en medelstor förening som innehåller både tjej- och pojklag. De arbetar aktivt med 

integrationsprojekt med hjälp av fotbollen där intervjupersonen ansvarar för det projektet. 

 

Fotbollsförening B (FB) 

Fotbollsförening B är en mindre förening som endast har tjejungdomslag. 

Intervjupersonen är både tränare för ett av de tjejungdomslagen samt kanslist och kassör. 

De arbetar enligt dem själva inte inriktat på integration. 

 

Spontanidrottsorganisatör (SO) 

Spontanidrottsorganisatör är en individ som är anställd av sin kommun där hen 

organiserar spontanidrott, bland annat fotboll, volleyboll och innebandy för både tjejer 

och killar. Hens arbete går ut på att skapa en trygg miljö för ungdomar från olika kulturer 

att umgås och idrotta tillsammans i. 

 

Basketförbundet (BF) 

Basketförbundet är en stor organisation som har ansvar för både tjej- och pojklag. De har 

ett övergripande ansvar för alla basketföreningar i distriktet. De har inget aktivt 

integrationsprojekt. Intervjupersonen är styrelsemedlem.  

 

Innebandyförening (IF) 

Innebandyföreningen är en mindre förening som både har tjej- och pojklag. 

Intervjupersonen är tränare för tjejlaget där de inte arbetar aktivt med integration. 

 

4.4 Datainsamling 
 

Datainsamlingen har utförts genom semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat fem 

olika idrottsorganisationer utifrån en intervjumanual som vi framställt för att få svar på 



 

21 

 

våra frågeställningar (se bilaga 2). Nedan börjar vi med att redogöra för vad vi gjorde 

inför intervjuerna, för att därefter återge hur intervjuerna genomfördes. 

 

4.4.1 Inför intervjuerna 
 

Vi började med att välja ut organisationer som var relevanta för vår studie (se urvalet), 

därefter skickades mejl med information angående studiens syfte och frågade om de var 

villiga att ställa upp på en intervju (se bilaga 1). Vi upplevde att det var svårt att få 

organisationer att delta i vår studie, ett flertal uppgav att de inte hade tid och andra 

svarade inte. Därefter bokade vi in intervjuer med de organisationer som var villiga att 

ställa upp, i samband med detta bestämdes att intervjuerna skulle hållas i 

organisationernas lokaler. Vi bad respondenterna att avsätta ca en timme för respektive 

intervju. Inför intervjuerna med respektive organisation gick vi igenom deras hemsidor 

för att studera deras policies och andra uppgifter som vi upplevde var relevanta för vår 

studie. Vi gjorde det för att öka vår kunskap om organisationen och för att kunna ställa 

mer specifika och relevanta frågor kopplat till vårt syfte. Vi förberedde oss även genom 

att läsa på tidigare forskning samt andra böcker som var relevanta för vår studie. 

 

4.4.2 Genomförande av intervjuerna  
 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) påpekar att inför varje intervju är det bra om 

intervjuaren berättar kort om syftet med intervjun samt frågar om det går bra att spela in 

intervjun. Intervjuerna inleddes därför med en förklaring om vilka vi var samt studiens 

syfte. Vi frågade om vi kunde få spela in intervjun med hjälp av vår mobiltelefon, ingen 

av respondenterna hade något emot det. Enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2002, s. 

12-13) ska konfidentialitetskravet följas, vilket innebär att alla uppgifter om respondenten 

ska anonymiseras så att det inte går att identifiera individen. Vi berättade för 

intervjupersonen att hen och organisationen kommer att vara anonyma i studien och att de 

får avsluta deras deltagande när de så väl vill. Själva intervjun genomfördes med 

intervjumanualen (se bilaga 2) som grund men vi var båda fria att ställa följdfrågor när vi 

ansåg att det var lämpligt. Vi var båda delaktiga i intervjun och turades om att ställa 

frågor och följdfrågor.  Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 171) är det lägligt att 

avsluta intervjun med att fråga om intervjupersonen har något annat att ta upp eller fråga 
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om. Vi gjorde det och upplevde att samtliga respondenter var nöjda och hade inget att 

tillägga.  

 

4.4.3 Transkribering av intervjuerna 
 

Vi utförde alla intervjuer tillsammans men valde att dela upp transkriberingen för att 

spara tid. I princip allt som sades under intervjuerna transkriberades för att vi gemensamt 

skulle kunna analysera och bestämma vad som var av betydelse för vår studie. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 221) anser att det är upp till forskaren om hen vill transkribera allt 

som sägs under intervju. För att effektivisera vår transkribering valde vi att inte ta med 

irrelevanta detaljer som till exempel långa pauser eller stamningar. Eftersom vår studie 

fokuserar mer på mening och innehåll i stället för språkanalys, lade vi mest fokus på vad 

respondenterna sa och menade under intervjuerna. Intervjuerna transkriberades dagen 

efter respektive intervju hölls då vi fortfarande hade intervjun färskt i minnet. 

Transkriberingen tog cirka två till tre timmar per intervju.  

 

4.5 Analysmetod 
 

Efter att vi hade genomfört och transkriberat intervjuerna blev nästa steg för oss att 

tillsammans analysera svaren. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 221) menar att när allt 

material är inhämtat är det viktigt att koncentrera och kategorisera insamlad data. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 245-247) kallar detta för meningskoncentrering och anser att det är 

väsentligt att koda materialet från intervjuerna till olika kategorier. Vi utförde det genom att 

koncentrera intervjusvaren från respektive intervju till kortare formuleringar, där vi 

kategoriserade svaren utifrån deras huvudinnebörd. Vi jämförde tillsammans 

intervjupersonernas svar där vi gemensamt analyserade och tolkade dem utifrån de teorier 

som vi har valt och kopplade det till vårt syfte och våra frågeställningar. Vissa svar kunde vi 

inte koncentrera utan att vi först gjorde en tolkning av vad intervjupersonen menade. 

Meningstolkning kan ibland vara direkt nödvändigt och bygger enligt Kvale och Brinkmann 

(ibid., s. 249) på att gå utöver det som intervjupersonen sagt ordagrant för att försöka förstå 

och utläsa en djupare mening. Svensson (2015, s. 210) tar också upp tolkning som en 

väsentlig del av en kvalitativ studie då slutsatsen kan variera och förklaras på olika sätt 

beroende på vilket perspektiv som forskaren använder sig av. Bryman (2011, s. 

526) poängterar dock att det negativa med meningskoncentrering är att forskaren väljer ut 
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meningar ur intervjun som hen tycker är mest väsentliga, vilket bidrar till att studien kan bli 

vinklad beroende på vem som väljer ut meningarna. Det tar även Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 253) upp då de menar att kritiker till kvalitativa intervjuer anser att tolkningen av 

resultaten gör att det inte är någon vetenskaplig metod. För att på bästa sätt försöka motverka 

detta försökte vi att vara så objektiva som möjligt där vi även valde att sortera bort de svar 

som inte ansågs vara relevanta för vår uppsats, för att lättare fokusera på det väsentliga i 

innehållet.  

 

De kategorier som vi sedan valde att dela upp resultaten i blev även våra rubriker för resultat- 

och analysavsnittet. Kategorierna är integrationsdefinition, vad organisationerna gör för att 

öka deltagandet bland tjejer med utländsk bakgrund, idrottens möjligheter och begränsningar i 

en integrationskontext samt varför tjejer med utländsk bakgrund är underrepresenterade i 

svensk föreningsidrott. Tre av kategorierna valdes utifrån våra frågeställningar för att på bästa 

sätt kunna besvara studiens syfte. Den fjärde kategorin, varför tjejer med utländsk bakgrund 

är underrepresenterade i svensk föreningsidrott, var nödvändig för att förstå 

idrottsorganisationernas syn på tjejer med utländsk bakgrund och deras lägre grad av 

idrottsdeltagande.  

 

4.6 Tillförlitlighet 
 

Bryman (2011, s. 354) beskriver att tillförlitligheten i en studie består av fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

Trovärdigheten i en studie bygger enligt Bryman (2011, s. 354-355) på att studien utförts 

enligt de bestämmelser som finns. Vidare betonar Bryman (ibid.) att det är viktigt för den 

som ställer frågorna att säkerställa med intervjupersonerna ifall hen har tolkat svaren på 

ett korrekt sätt. Det gjorde vi att genom att återberätta hur vi tolkat svaren under 

intervjuerna så att respondenterna fick möjlighet att rätta till eventuella missförstånd. 

Öberg (2015, s. 66-67) anser att trovärdigheten är av största vikt för att en kvalitativ 

studie ska hålla god kvalité. Han hävdar att ett vanligt trovärdighetsproblem som kan 

uppkomma är att svaren kan tolkas på olika sätt utifrån vem som gör analysen (ibid). För 

att motverka detta var vi medvetna om att respondenternas svar är utifrån deras 

perspektiv och därmed subjektiva. På så sätt kan vi inte tolka allt som respondenterna 

säger som fakta.  
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Överförbarhet är enligt Bryman (2011, s. 355) ett mått på i vilken grad studiens resultat 

kan överföras till en annan kontext. Eftersom en kvalitativ studie bygger på djupet istället 

för bredden i ett fenomen, finns det en risk att resultaten blir så specifika att de inte går att 

använda i andra sammanhang. För att möjliggöra att resultaten går att överföra har vi 

försökt att ställa frågor som inte är specifika för just den organisationen eller 

representanten. I och med vi har gjort våra frågor relativt breda samt att vi använder citat 

från respondenterna tror vi att andra studier kan använda sig av våra resultat.   

 

Pålitligheten i en studie handlar om att alla faser som ingår i undersökningen ska 

redovisas på ett klart och tydligt sätt för att andra ska kunna se hur processen har gått till. 

För att det ska vara rimligt att göra en värdering av studiens resultat krävs det att det är 

möjligt att bedöma kvaliteten på metoderna som använts och hur de använts (Bryman 

2011, s. 355). Genom hela studien har vi därför försökt att redogöra varje avsnitt på ett så 

tydligt sätt som möjligt för att läsare ska förstå hur vi har gått tillväga och resonerat.   

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar enligt Bryman (2011, s. 355-356) om att vi 

som forskare ska försöka garantera att vi handlat i god tro. Brinkmann och Kvale (2014, 

s. 292) beskriver reflexiv objektivitet som att forskaren ska vara objektiv i förhållande till 

sin egen förförståelse, det vill säga att vi inte ska låta våra personliga värderingar lysa 

igenom och påverka genomförandet eller slutsatser. Anledningen är att studien ska kunna 

genomföras på samma sätt av andra personer och ändå ge liknande resultat.  

 

4.7 Etiska överväganden 
 

I denna studie har Vetenskapsrådets etiska principer (2002) inom samhällsvetenskaplig och 

humanistisk forskning tagits till hänsyn. Det finns fyra olika betydelsefulla krav nämligen 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och Konfidentialitetskravet.   

 

Med samtyckeskravet anser Vetenskapsrådet (2002, s. 9-10) att forskaren måste ha samtycke 

från respondenterna för deras deltagande i studien. Detta krav uppfyllde vi genom att vi 

förklarade för respondenterna vad det innebär att ta del av studien samt att vi inför varje 

intervju frågade om tillåtelse att spela in själva intervjun. Informationskravet (ibid., s. 7-8) 

innebär att forskaren har en skyldighet att informera respondenterna vad syftet med studien är 
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och vad det innebär att de medverkar i den. Informationskravet innefattar enligt 

Vetenskapsrådet (ibid.) all information som forskaren skaffar sig som skulle kunna innebära 

någon påverkan på respondenternas vilja att medverka i studien. För att se till att vi uppfyller 

detta krav skickade vi ut informationsbrev till respondenterna inför intervjuerna. 

Informationsbrevet beskriver syftet med vår studie och att deras medverkan är frivillig samt 

att de kan välja att avbryta medverkan när de vill. Nyttjandekravet är att den information som 

forskaren får via studien och intervjuerna bara får användas i forskningssyfte (ibid. s. 14). 

Med detta avser Vetenskapsrådet (ibid) att resultatet inte får användas i ett kommersiellt syfte. 

Detta uppfyller vi på bästa sätt genom att inte dela med oss av vår studie till någon obehörig. 

Det sista kravet är konfidentialitetskravet. Med konfidentialitetskravet menar Vetenskapsrådet 

(ibid. s. 12-13) att de känsliga uppgifter som forskaren får från sin studie angående 

respondenterna ska hanteras på ett sätt som gör det omöjligt för obehöriga att ta del av. Med 

känsliga uppgifter menas till exempel respondenternas adress, personnummer eller andra 

detaljer som gör det möjligt för utomstående att identifiera vem eller vilka respondenterna är. 

För att se till att vi inte bryter mot konfidentialitetskravet har vi gjort respondenterna anonyma 

d.v.s. vi har tagit bort alla de känsliga uppgifter som kan identifiera dem.  

 

Utöver Vetenskapsrådets etiska principer har vi även tagit till hänsyn att integration kan vara 

ett känsligt ämne för vissa individer. Vi är medvetna om att våra åsikter kring integration inte 

behöver stämma överens med respondenternas och därför är det av ännu större vikt att vi 

förhåller oss neutrala och inte bidrar med egna värderingar. Vi har även haft i åtanke att vår 

studie kan komma att reproducera fördomar och stereotyper vilket gör det viktigt att vi 

försöker skriva på ett sätt som är så objektivt som möjligt. Genom undvikande av 

värdeladdade ord och begrepp förhåller vi oss mer neutrala i arbetet med studien. Exempel på 

hur vi förhåller oss till detta är att vi förklarar att tjejer deltar i mindre uträckning i 

idrottssammanhang vilket är mer neutralt än att beskriva deras deltagande som bristande. För 

att motverka fördomar och stereotypifiering har vi genomgående diskuterat och argumenterat 

med varandra och försökt se saker och ting ur olika perspektiv. 

 

4.8 Intern arbetsfördelning 
 

Genomgående under hela studien har vi arbetat tillsammans med alla delar. Vi har gemensamt 

valt artiklar och böcker som är kopplade till vår studie samt tillsammans valt ut teorier och 

tillvägagångssätt. Under intervjuerna var båda närvarande och delaktiga där vi turades om att 
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ställa frågor till respondenterna. Efter alla intervjuer valde vi att dela upp transkriberingen för 

att spara tid. Därefter gick vi gemensamt igenom transkriberingarna där vi tillsammans 

analyserade dem. Under hela studien har vi tillsammans läst igenom studiehandledningen och 

litteraturen för att undvika missförstånd och feltolkningar. Vi har även skrivit majoriteten av 

uppsatsen tillsammans för att få en kontinuitet i texten och i vårt språkbruk. Vi har 

genomgående tillsammans tolkat, diskuterat och kopplat studiens resultat till våra 

frågeställningar och syfte.  

 

5. Resultat och Analys 

 

Studiens syfte är att undersöka idrott som ett integrationsredskap för tjejer med utländsk 

bakgrund. Vi analyserar hur representanter från idrottsorganisationer ser på möjligheterna till 

integration genom idrott och hur de anser att idrotten bör utformas för att öka deltagandet 

bland tjejer med utländsk bakgrund. Med syftet i åtanke presenteras och analyseras resultaten 

utifrån vår insamlade data från intervjuerna med Fotbollsförening A (FA), Fotbollsförening B 

(FB), Spontanidrottsorganisatör (SO), Basketförbund (BF) och Innebandyförening (IF). Vi 

analyserar även resultaten utifrån tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som 

beskrivits ovan. Vi har som tidigare nämnt valt att dela upp resultatet i fyra olika kategorier 

för att på bästa sätt tydliggöra och belysa det som är mest relevant för vår studie. Dessa 

kategorier är: integrationsdefinition, varför tjejer med utländsk bakgrund är 

underrepresenterade i svensk föreningsidrott, vad organisationerna gör för att öka deltagandet 

bland tjejer med utländsk bakgrund, samt idrottens möjligheter och begränsningar i en 

integrationskontext.  

 

5.1 Integrationsdefinition  
 

Med bakgrund till vårt syfte är det väsentligt att undersöka hur dessa organisationer definierar 

integration samt vad det har för betydelse för dem. Respondenternas uppfattningar kring vad 

begreppet innebär varierar men gemensamt för samtliga är att ordet integration betyder att alla 

är välkomna oavsett bakgrund. Detta går att koppla till multikulturalismen då den kretsar 

kring att alla individer oberoende av kultur och etnicitet respekteras och välkomnas i det nya 

landet (Walseth, & Fasting, 2004, s. 110). Däremot skiljer sig organisationernas svar kring 

vad som är viktigast för integrationen. FA beskriver det så här: 
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Från vårt håll är det en anpassning för hur man ska ta emot de nyanlända på bästa 

sätt. Sen är det ju också en anpassning för dem som kommer hit, att försöka komma 

in i samhället och lära sig svenska, och försöka förstå Sveriges värderingar och 

normer och sen mötas någonstans, det borde inte vara så svårt egentligen. 

 

FA förklarar att integration är en tvåvägsanpassning som kräver anpassning från alla parter. 

Hen lyfter fram att språket och att lära sig Sveriges värderingar och normer är av stor 

betydelse för att anpassa sig till det svenska samhället. Vidare menar FA att det är även 

Sverige som ska anpassa sig till de nyanlända som kommer genom att göra förändringar för 

att underlätta. FA:s tankar om tvåvägsanpassningar för att mötas någonstans i mitten går att 

koppla till Wieviorkas beskrivning av den politiska diskursen (2014, s. 638-639). Där 

skildras hur målet är att uppnå ett harmoniskt och enigt samhälle med individer som delar 

normer och värderingar. FA:s redogörelse låter dock inte som en klar tvåvägsanpassning då 

hen lägger mer fokus på vad de som kommer hit behöver göra. Utifrån citatet går det att 

utläsa en viss andrifiering då FA påstår att det är först när de nyanlända lärt sig språket, 

normer och värderingar som vi kan mötas någonstans. Därmed framgår det att det är de 

västerländska normerna som är idealet, vilket Brune (2004, s. 33) anser kännetecknar 

konstruktionen av “vi” och “dem”. 

 

FA poängterar vidare att individer måste lära sig att fungera i grupp och kunna respektera 

olikheter som finns i grupper och inte bara tänka utifrån sitt eget perspektiv. Hen påstår att 

en misslyckad integration är när individen lever isolerad från övriga samhället och inte 

skaffar sig ett jobb, där individen mentalt lever kvar i sitt hemland men bor i Sverige. Detta 

går att koppla till att se integration utifrån ett sociologiskt perspektiv där det handlar om att 

individen är exkluderad och måste anpassa sig i det nya samhället (Wieviorka, 2014, s. 635-

637). FA:s förklaring kring vad integration är påminner om SO:s tankar kring ämnet, då 

båda beskriver att det handlar om anpassning, dock nämner SO endast anpassning från ett 

håll. Hen påpekar att det är viktigt att integreras med svenskar och inte bara med individer 

som härstammar från sitt eget land. SO förklarar: 

 

Integration betyder att ha vänner, socialt liv och att kunna språket. Integration är inte 

bara att ha ett jobb. Utan att träffa andra och kommunicera, att anpassa sig /.../ jag 

förstår inte hur man kan lämna föräldrarna utanför och tro att man kan integrera tjejer 

när deras föräldrar inte är integrerade.  
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SO berättar att mycket av integrationen handlar om att ha svenska vänner och umgås med 

individer som är svenska. Hen påpekar att det inte räcker med att bara ha ett arbete, där 

individen jobbar och sedan går hem till sin familj utan att knappt haft kontakt med någon 

svensk den dagen. Hen påstår att individen måste anpassa sig mer till samhället än bara 

arbetet. SO beskriver en klar envägsanpassning där de nyanlända ska anpassa sig till 

samhället och inte tvärtom. Detta stämmer in på Eliassis (2015, s. 557) förklaring där han tar 

upp att det västerländska samhället anser att deras värderingar och kultur är bättre än 

immigranternas. Vilket går att tolka som att SO menar att den svenska kulturen är bättre än 

kulturen hos de som kommer hit och därför är det “de” som måste anpassa sig och inte “vi”.  

 

Utifrån SO:s redogörelse går det att dra paralleller till Anthias (2013, s. 325) beskrivning av 

ett assimilerande perspektiv då SO betonar att “de” ska överge sin kultur och anpassa sig till 

den svenska kulturen. Det går även att koppla till Backlunds tankar om sociala tillhörigheter 

och institutionella tillhörigheter. Backlund (2013, s. 120) förklarar att den institutionella 

tillhörigheten är när individen innehar förväntningar och krav gentemot organisationen. Enligt 

SO är detta inte tillräckligt för att räknas som inkluderad i samhället då hen, som vi tidigare 

nämnt, påstår att det inte räcker att bara arbeta och sedan gå hem. Hen anser att den sociala 

tillhörigheten också måste vara uppfylld där det handlar om att skapa personliga relationer 

med andra individer och ha ett socialt umgänge. Utöver det sociala påstår SO även att det är 

viktigt att respektera varandras olikheter och åsikter. Wieviorka (2014, s. 636) är inne på 

samma spår där han påstår att då världen har blivit alltmer globaliserad så är den sociala delen 

inte tillräcklig. För att integreras måste även den kulturella, politiska och religiösa delen tas 

till hänsyn. Även BF tar upp vikten av att respektera varandras olikheter, men lägger 

dessutom stor vikt på att individen ska känna sig delaktig och behövd i samhället.  

 

SO berättar vidare att det inte går att integrera tjejer utan att integrera deras föräldrar. Hen 

förklarar att så länge samhället inte integrerar föräldrarna så kommer inte barnen heller att bli 

integrerade. Detta går att jämföra med Josefsons (2005, s. 32) tankar om att tjejer med 

utländsk bakgrund ofta har dubbla normer att leva upp till. Josefson påpekar att dessa tjejer 

måste leva upp till deras kultur från hemlandet där det oftast är de kvinnliga 

familjemedlemmarna som står för sammanhållningen och hedern i familjen, samtidigt som de 

ska försöka att anpassa sig till den svenska kulturen. Utifrån detta synsätt går det att tolka 
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SO:s påstående som att det blir svårt för dessa tjejer att uppfylla båda normerna ifall 

föräldrarna endast förhåller sig till en av dem.  

 

IF och FB svarar att de inte har funderat på vad integration innebär och att de inte kan ge 

några konkreta exempel, men båda nämner dock att integration kretsar kring att alla ska känna 

sig välkomna oavsett kön och bakgrund. Utifrån intervjuerna med IF och FB framgår det att 

integration inte är något som dessa föreningar funderat särskilt mycket på. 

Riksidrottsförbundet har som vi tidigare nämnt lagt mycket fokus och resurser på att hjälpa 

föreningar med integrationsarbete, men uppenbarligen finns det svårigheter att nå alla 

föreningar.  

 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna på både skillnader och likheter i respondenternas syn 

på vad integration innebär. En skillnad är exempelvis att vissa tycker att det är mer upp till 

individen själv att anpassa sig medan andra tycker att det krävs ett stort arbete från både 

samhället och individen. Gemensamt för de som pratar om anpassning är att fokus är 

snedfördelat. Även när FA pratar om tvåvägsanpassning är det tydligt att 

anpassningsansvaret är större hos de nyanlända. När respondenterna förklarar vad som är 

viktigt för en lyckad integration påminner de flesta resonemangen om varandra där 

majoriteten anser att det handlar om delaktighet, gemenskap och en känsla av att vara 

behövd. FA och SO nämner också vikten av att få med föräldrarna och inte bara barnen vid 

integrationen då barn ofta ser upp till sina föräldrar och har en tendens att försöka leva upp 

till föräldrars förväntningar och krav. 

 

5.2 Varför tjejer med utländsk bakgrund är underrepresenterade i svensk 

föreningsidrott 
 

Under intervjuerna berättar vi för respondenterna att Riksidrottsförbundets statistik visar att 

tjejer med utländsk bakgrund idrottar mindre än tjejer med svensk bakgrund. Respondenterna 

svarar att de också har uppmärksammat detta och att de har många tankar och åsikter om vad 

det kan bero på. Samtliga nämner att de tror att en av de största orsakerna är föräldrarna och 

deras kultur. FA förklarar: ”Det finns ju kulturella skillnader, i vissa fall kan det handla om att 

tjejerna inte får göra saker utan sin pappa eller sin bror”. SO har liknande tankar: ”Tjejerna 

kommer från olika kulturer och det är föräldrarna som bestämmer, de låter inte tjejerna gå ut, 

de har en sådan kultur i hemlandet”. FB är också inne på samma spår och hävdar: ”De har en 
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annan idrottskultur än vad vi har /.../ sen tror jag att informationen säkert kan brista i viss 

utsträckning angående idrottens utbud”. 

Ovanstående citat beskriver tydligt att respondenterna kulturaliserar fenomenet, d.v.s. att de 

uppger att det finns kulturella skillnader som påverkar tjejers möjligheter att idrotta. Samtliga 

citat nämner att idrottskulturen i andra länder inte är densamma som i Sverige. 

Respondenterna stereotypifierar på så sätt alla kulturer som skiljer sig från den västerländska. 

Eliassi (2015) tar upp denna kulturrasism som en del i andrifieringsprocessen där han hävdar 

att västerländsk kultur anses vara överordnad andra kulturer. Walseth och Fastings artikel 

(2004) tar dock upp att det finns muslimska kvinnor och tjejer som vill idrotta men hindras av 

deras religion och kultur och menar på så sätt att kulturella skillnader faktiskt har en 

påverkan. 

Både FA och SO tar upp föräldrarna som ett hinder för tjejernas deltagande i idrott. De påstår 

att tjejerna inte har samma frihet som killar när det gäller att delta i aktiviteter och liknande. 

FB uppger att tjejer inte idrottar på grund av en familjesituation som ofta innebär att tjejer 

förväntas sköta hushållet. Walseth och Fasting (2004) tar också upp detta då de hävdar att 

tjejer har vissa hinder som pojkarna inte har vilket gör att de idrottar mindre i dessa kulturer. 

Walseth och Fasting tar också upp hushållsansvaret, där de påstår att tjejer ska ta hand om 

hemmet och syskonen medan pojkarna antingen ska arbeta eller idrotta. Ovanstående går att 

koppla till genusteorin som framhäver att det finns föreställningar i varje samhälle kring vad 

som är manligt och kvinnligt samt vad som är passande att göra (Josefson, 2005, s. 5-7). 

Enligt Josefson (ibid.) finns det en påtaglig hierarki mellan könen där män är överordnade 

kvinnor eftersom männen anses vara mer värda. Därmed framgår det att synen på vad som är 

lämpligt för tjejer att göra och inte göra kan bero på ursprungssamhällets syn på saken. Det 

vill säga att både föräldrarna och barnen fostrats in i vad de får och inte får göra utifrån deras 

kön.  

IF uppger att en av anledningarna till varför föräldrarna inte tillåter tjejerna att idrotta är för 

att föräldrarna känner en osäkerhet och en otrygghet kring vad det egentligen innebär att 

idrotta i ett nytt land. Hen tydliggör att bristen på information kring hur föreningsmodellen 

fungerar i Sverige påverkar föräldrarnas vilja att släppa iväg sina döttrar. Även BF och FA tar 

upp att alla föräldrar kan uppleva en osäkerhet kring att låta sina döttrar gå iväg och träna med 

okända personer, men att det är extra påtagligt bland föräldrar med utländsk bakgrund. 

Återigen gör sig andrifieringen inom organisationerna påmind då organisationerna menar att 
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“de” är mer försiktiga när det gäller att släppa iväg sina döttrar. Benn m.fl. (2011, s. 265-268) 

förklarar att idrotten i vårt samhälle är uppbyggd för en västerländsk kultur och på så sätt 

skiljer sig mot vad de som kommer hit är vana vid, vilket på ett sätt blir en form av 

exkludering från föreningens eller organisationens sida. Exempel på exkluderingar från 

organisationernas håll som framkommer under intervjun är bland annat ekonomiska hinder 

och kulturella skillnader såsom det internationella basketförbundets slöjförbud som gör att 

tjejer hindras från att idrotta. Det här skapar en form av dubbelmoral där dessa tjejer förväntas 

till exempel att idrotta ur samhällets perspektiv men att idrottandet ska vara på 

organisationens villkor. BF nämner vidare att dessa hinder även kan skapa skamkänslor och 

känslor av utanförskap hos tjejer med utländsk bakgrund, vilket gör att dessa individer avstår 

från att delta i aktiviteter. På så sätt kan dessa tjejer medvetet dra sig undan dessa 

sammanhang på grund av skamkänslor och detta benämner Jonsson och Mood (2014, s. 311) 

som en självexkludering.  

Ett annat hinder enligt respondenterna är att det i vissa kulturer och samhällen är väldigt 

viktigt att tjejer och killar ska vara uppdelade i idrottssammanhang. För att tjejer ska kunna 

idrotta är det i vissa fall ett krav att inga killar får närvara. BF berättar: 

En förutsättning för att få med tjejer är att tidigt dela upp tjejer och killar, så att tjejerna 

får vara med på sina egna villkor /.../ Man har lite olika syn på jämlikhet där vi i Sverige 

har kommit ganska långt. 

 

BF förklarar vidare att tjejerna vill idrotta men att de inte vill ha med några killar under 

aktiviteterna. Detta tar även SO upp då hen säger att vissa tjejer blir arga när de ser killar i 

lokalen när de idrottar, eftersom killarna inte får titta på deras kroppar. Benn m.fl. (2011, s. 

265-268) poängterar att muslimska tjejer vill idrotta men att de har vissa religiösa och 

kulturella krav på hur idrotten ska utformas. Bland annat ska de helst inte vistas i samma 

lokaler som killar under idrottandet. BF nämner vidare att många organisationer ser det som 

en ganska stor belastning att behöva anpassa sig efter dessa krav när organisationen har egna 

krav som de måste uppfylla. Dock poängterar BF att på längre sikt så kommer 

organisationerna att gynnas och växa tack vare mångfald där de kommer att berikas på olika 

sätt. Rosenqvist och Palmskölds artikel (2015) lyfter fram genusteorin som beskriver att 

samhället har skapat en hierarkisk ordning där män och kvinnor befinner sig på olika nivåer. 

Om föreningar ställer upp på kraven att ha killar och tjejer uppdelade där de inte får träffas i 

idrottssammanhang riskerar dessa hierarkier att reproduceras. Även Sahlin och Machado 
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(2008, s. 177) påpekar att om individer delas upp i olika kategorier tenderar de att målas upp 

som “vi” och “de andra”. På så sätt riskerar en uppdelning också att skapa ojämlikhet och 

utanförskap.  

 

BF tar i ovanstående citat dessutom upp att vi i Sverige har kommit längre när det gäller 

jämställdhet än många andra länder. FB är inne på samma linje då hen nämner att Sverige har 

en mer jämställd idrottskultur än vad många är vana vid. Även här är det tydligt att en 

andrifieringsprocess pågår då de svenska värderingarna ses som ideal medan de andras ses 

som mindre utvecklade och förtryckande. Både Brunes (2004, s. 33) och Eliassis (2015, s. 

556-557) beskrivningar av västvärldens uppfattning om sig själv som överlägsen i förhållande 

till resten av världen stämmer överens med respondenternas svar, då respondenterna 

framställer den svenska idrottskulturen som att den har kommit längre i utvecklingen och 

anses vara den korrekta.  

 

FB menar att i Sverige anses det inte vara ovanligt att en tjej idrottar, medan det kanske är 

mer ovanligt i andra länder. Detta tar Hertting och Karlefors (2016, s. 5) också upp då de 

skriver att tjejer med utländsk bakgrund inte idrottar i Sverige på grund av att de inte gjort det 

i hemlandet. På så sätt ser de inte sig själva som idrottande individer och väljer därför att inte 

vara aktiva i idrottsföreningar. BF belyser att det inte finns så många kvinnliga 

idrottsförebilder med utländsk bakgrund i Sverige, vilket kan vara en anledning till att tjejer 

med utländsk bakgrund inte börjar idrotta. FA är inne på samma spår där hen tar upp att i det 

svenska damfotbollslandslaget endast finns en kvinna med utländsk bakgrund. Hen jämför 

med herrlandslaget där det under en längre tid funnits ett flertal spelare med utländsk 

bakgrund. Det går att koppla till genusteorin där Josefson (2005, s. 5-7) betonar att samhället 

har skapat olika sociala faktorer som bidrar till att tjejer förväntas uppföra sig på ett visst sätt. 

Om tjejerna upplever att det inte finns några förebilder med liknande sociala och kulturella 

förutsättningar kan de få uppfattningen att de inte förväntas idrotta. På så sätt blir det en ond 

cirkel där det inte heller skapas några nya förebilder inom detta område. 

 

Sammanfattningsvis har respondenterna många åsikter och tankar om varför tjejer med 

utländsk bakgrund inte idrottar i lika stor utsträckning som tjejer med svensk bakgrund. 

Samtliga respondenter upplever att den största orsaken är att föräldrarna inte tillåter dessa 

tjejer att idrotta. Bland annat anser vissa respondenter att föräldrarna är oroliga över att släppa 

iväg tjejerna till träningen eftersom de inte vet hur idrotten i Sverige är utformad. Andra 
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menar att föräldrar inte tillåter tjejerna att delta på grund av deras kultur och religion då de 

hävdar att tjejer har vissa roller som de ska förhålla sig till och att idrott inte är en av dem. 

Majoriteten av respondenterna anammar en kulturalistisk tolkningsram där icke-deltagandet 

bland tjejer med utländsk bakgrund hänförs till deras kulturella ursprung.  

 

5.3 Vad organisationer gör för att öka deltagandet bland tjejer med 

utländsk bakgrund 

 

I ovanstående kategori framkom att organisationerna har flera olika uppfattningar om varför 

tjejer med utländsk bakgrund var underrepresenterade i svensk idrott. På frågan om vad de 

gör för att bemöta dessa anledningar och därmed öka deltagandet varierar svaren en hel del. 

Det finns en markant skillnad mellan de organisationer som arbetar aktivt med 

integrationsprojekt och de organisationer som inte gör det. FB, BF, samt IF förklarar själva att 

de inte har några aktiva integrationsprojekt för tillfället och nämns därför inte i nedanstående 

citat. FA som arbetar aktivt med integration förklarar såhär: 

 

Vi har startat ett projekt i ett bostadsområde där det finns mycket folk med 

invandrarbakgrund. Målet med projektet är att bygga nätverk till tjejerna i det här området 

genom att visa deras familjer att vi har en trygg och säker verksamhet. 

 

FA beskriver vidare att huvudfokus med projektet är inte enbart att tjejerna skulle börja spela 

fotboll, utan att de även ska få testa andra aktiviteter och att föräldrarna ska känna sig trygga 

och förstå att det är en bra verksamhet för deras döttrar. FA menar att likaväl som att deras 

söner kan utöva någon idrott kan deras döttrar också göra det. FB som enligt egen utsaga inte 

arbetar aktivt med integration, beskriver trots detta att de också valt att förlägga vissa 

träningspass i “utsatta” områden. Hen säger att de har märkt att det kommer fler tjejer med 

utländsk bakgrund på träningarna om föreningen förlägger träningarna nära där de bor. FB:s 

uppfattning är att tjejerna ibland kan tycka att de kommer “utifrån” och att de därför inte 

känner sig riktigt välkomna. Detta kan tolkas som att tjejer med utländsk bakgrund 

reproducerar uppfattningar om sig själva som de ”andra” och att de inte passar in i 

omgivningen. På så sätt exkluderar de sig själva, vilket Jonsson och Mood (2014, s. 311) 

benämner som en självexkludering. FB påstår att om träningarna hålls nära deras hem, på 

deras “hemmaplan”, upplever tjejerna sig vara mer välkomna och fler fortsätter att idrotta.  
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Ovanstående blir då ett sätt att försöka inkludera dessa tjejer i föreningslivet då det underlättar 

för dem på olika sätt. En stor fördel med detta är att det blir enklare för tjejerna att ta sig till 

träningarna vilket annars kan vara ett hinder. FA nämnde tidigare att vissa tjejer inte får göra 

saker utan sin pappa eller sin bror och därför kan det underlätta att förlägga träningarna nära 

hemmet. På så kan föräldrarna känna att de har mer kontroll över döttrarna. Idén att 

organisationer ska hjälpa eller “rädda” förtryckta tjejer tas upp av Eliassi (2015, s. 557) som 

påpekar att det råder en diskurs i västvärlden där de anser att kvinnor och tjejer från 

framförallt muslimska länder är förtryckta. Eliassi (ibid.) förklarar vidare att västvärlden ser 

på dessa kvinnor som att de lever i ojämställdhet då de har sitt ursprung i ett mansdominerat 

samhälle och att de behöver “räddas” från sitt förtryck. Att organisationerna väljer att förlägga 

träningen i utsatta områden för att de vill ”hjälpa” dessa tjejer från förtryck från deras pappor 

och bröder indikerar att organisationer upplever att dessa tjejer behöver ”räddas”. På så sätt 

riskerar fördomar att reproduceras av organisationerna i stället för att reduceras.  

 

SO:s arbete bygger på att närvara i utsatta områden, där hen hävdar att det är väldigt viktigt 

att visa upp sig och prata med ungdomarna på deras “hemmaplan”, istället för att försöka 

styra från ett kontor. SO beskriver att hen är medveten om att föräldrarna kan vara oroliga och 

osäkra på vad verksamheten innebär och därmed hindrar sina barn från att delta. Därför har 

SO valt att bjuda in föräldrarna att komma och se hur verksamheten är uppbyggd. 

Inbjudningarna ger föräldrarna en ökad möjlighet att få insyn i hur verksamheten fungerar och 

därmed känna sig tryggare med att släppa iväg sina döttrar. Backlund (2013, s. 120) benämner 

detta som en institutionell tillhörighet där individer får uppleva en tillhörighet till en 

organisation men också få kännedom över vilka krav och förväntningar som medföljer. På så 

sätt bidrar det inte bara till att tjejerna blir inkluderande utan även deras föräldrar. 

 

FA uppger att det finns stora kunskapsbrister kring hur idrottsorganisationer fungerar både 

från barnen och från föräldrarna, bland annat att de inte vet vilka rättigheter och skyldigheter 

som medföljer i en organisation. Unicef (2016) poängterar att det finns kunskapsbrister kring 

rättigheter och skyldigheter hos de som kommer till Sverige vilket medför svårigheter för dem 

att vara delaktiga i samhället. FA förklarar att de försöker öka delaktigheten bland föräldrarna 

och ungdomarna genom att dela ut informationsbrev översatta till ett antal olika språk om hur 

föreningen fungerar. Genom att skicka ut medlemsbrev på fler språk än svenska anser de att 

föräldrarna känner sig mer delaktiga och accepterade.  
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Några av respondenterna beskriver att dålig ekonomi kan påverka tjejernas möjlighet att delta 

i idrottsverksamhet, till exempel genom svårigheter att betala medlemsavgifter och material-

kostnader. SO nämner att: ”Vissa tjejer kommer till inomhusträningarna med utomhusskor. 

De säger att de inte har råd till rätt skor. Vissa spelar bara med strumpor på”. SO förklarar att 

materialkostnader är ett stort problem då många tjejer och killar ibland blir retade av de andra 

ungdomarna för att de spelar barfota eller med fel utrustning. SO har försökt att få kommunen 

att hjälpa till med ekonomiskt stöd, men har hittills inte fått något gensvar. FA påpekar att 

deras förening också har observerat att ekonomin kan vara ett hinder för vissa att delta i 

idrottsorganisationer. Det FA gör för att motverka detta är att de har påbörjat en rutin som 

bygger på att spelare som har växt ur sina skor, eller av någon annan anledning inte använder 

dem längre, lämnar in dem till föreningen. Därefter kan föreningen dela ut dem till ungdomar 

som är i behov av fotbollsskor. FA berättar också att medlemsavgiften kan vara ett problem 

för familjer som är ekonomiskt utsatta. Medlemsavgiften i FA:s förening är enligt de själva 

förhållandevis låg men trots detta märker de att vissa familjer inte har möjlighet att betala 

eller väljer att prioritera annat. Om det finns situationer där barn vill spela fotboll men 

föräldrarna inte har råd så ordnar FA:s förening det internt. Hen berättar att de försöker att 

arbeta efter FN:s barnkonvention och hänvisar till barnets rättigheter. Jonsson och Mood 

(2014, s. 311) lyfter fram att organisationer kan vara exkluderande mot individer som inte kan 

motsvara de ekonomiska kraven från en organisation. Den hjälp som FA, och till viss del SO, 

bistår med kan hjälpa till att motverka exkludering av socioekonomiska skäl.  

 

FA förklarar att i deras förening har de ett arbetssätt som bygger på att ha extralag utöver den 

vanliga verksamheten. Dessa extralag är till för individer som är ovana vid 

föreningsverksamhet, där majoriteten är tjejer med utländsk bakgrund. Syftet med extralagen 

är att individerna ska få en inblick i hur föreningar och idrotten fungerar i en trygg miljö där 

de får utvecklas i sitt eget tempo. Målet är sedan att slussa ut dessa individer till den vanliga 

verksamheten när de anses vara redo. FA menar att det är först vid utslussningen som 

integrationen börjar då de får möjlighet att integrera med andra svenskar och bli en del av ett 

blandat lag. FA berättar att i början så slussade de ut individer en och en i den vanliga 

verksamheten men att de insåg att det inte fungerade eftersom tjejerna med utländsk bakgrund 

valde att sluta efter ett tag. Walseth och Fasting (2004, s. 117) nämner i deras artikel att tjejer 

med utländsk bakgrund upplever att om det inte fanns något större mångfald i ett lag så väljer 

dessa tjejer att antingen sluta eller byta lag. Anledningen är att tjejerna inte känner någon 

större tillhörighet till resten av laget då de upplever att det finns en lägre tolerans för deras 
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kultur och etnicitet. FA har märkt att kompisar har stor betydelse för att tjejerna ska fortsätta 

idrotta, och därför ser föreningen numera till att slussa ut tjejerna tillsammans med sina 

kompisar. 

 

Sammanfattningsvis är det mestadels FA och SO som arbetar aktivt och har olika projekt för 

att inkludera tjejer med utländsk bakgrund i föreningslivet. De har identifierat olika 

anledningar till varför tjejer idrottar mindre och använder sig av olika metoder för att 

motverka dessa anledningar. SO betonar vikten av att närvara och prata med både 

ungdomarna och föräldrarna för att alla ska känna sig trygga och delaktiga. Både FA och FB 

beskriver att de valt att förlägga träningar i utsatta bostadsområden och att det har gett 

positiva resultat. Utifrån den här delen av intervjuerna kan vi konstatera att framförallt FA 

och SO är de av organisationerna som arbetar mest aktivt ur ett integrationsperspektiv. Övriga 

organisationer berättar att de inte har möjlighet att arbeta specifikt med detta och därför blev 

denna kategori framförallt inriktad på FA och SO och hur de arbetar. 

 

5.4 Idrottens möjligheter och begränsningar i en integrationskontext 
 

Sveriges idrottsminister poängterar att idrotten bygger broar och skapar gemenskap mellan 

individer. Han lyfter fram att via idrotten kan många få en första kontakt med samhället där 

de får möjlighet att träffa nya kompisar och lära sig språket (Regeringen, 2016). Våra 

respondenter lyfter också fram idrottens möjligheter när det gäller integration, bland annat när 

det gäller gemenskap och delaktighet. SO förklarar på följande sätt: 

 

Jag ser inte mitt arbete som idrottsinriktat, mitt arbete handlar om integration. Jag ser 

istället idrotten som ett verktyg för att skapa gemenskap bland människor med olika 

bakgrunder och kulturer. 

 

SO förklarar vidare att via idrotten får ungdomarna en ökad möjlighet att bland annat lära sig 

språket och träffa nya vänner. De får även en inblick i alltifrån hur idrotten fungerar till hur 

samhället fungerar. SO anser att via idrottsträffarna lär sig både hen och ungdomarna mer om 

varandras olika kulturer än vad de kan lära sig i skolan. IF är inne på samma spår där hen 

menar att idrotten skapar bland annat nya kontakter, en förbättrad språkinlärning och en 

meningsfull fritid. I en artikel av Walseth och Fasting (2004, s. 124-125) drar de slutsatsen att 

tjejer med utländsk bakgrund har tack vare idrotten kunnat utöka sitt sociala nätverk och i 
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förlängningen även fått ett jobb. BF lyfter också fram idrottens möjligheter i en 

integrationskontext: 

 

Idrotten förenar och skapar gemenskap mellan personer oavsett kulturell eller social 

bakgrund /.../ I idrotten måste man lära sig att visa hänsyn, respektera och arbeta 

tillsammans med personer som inte är av samma bakgrund som en själv. 

 

Ovanstående citat beskriver idrottsutövningen som en mötesplats för individer med olika 

bakgrunder där de kan träffas och delta på samma villkor. BF betonar även att idrotten bidrar 

till att utöka individens sociala nätverk då den skapar en “vi” känsla bland deltagarna. Att 

ungdomar som idrottar får ett större socialt nätverk stämmer överens med både WHO (2017) 

och Tobiasson (2015, s. 9) som menar utöver att individers nätverk ökar leder det även till en 

bättre social interaktion för ungdomar. Sahlin och Machado (2008, s. 177) förklarar att 

exklusion och utanförskap ofta kretsar kring ett fokus på det avvikande som finns hos 

individer, därför kan BF:s beskrivning av idrottens förmåga att vara inkluderande trots 

eventuella avvikelser motverka detta.  

 

BF anser att om idrottsorganisationer utför sitt arbete på rätt sätt har idrotten också en 

uppfostrande roll när det gäller barn och ungdomar. Även FA och FB tar upp idrottens 

fostrande roll som en fördel. Wagnsson m.fl. (2013, s. 41-43) är inne på samma spår där de 

poängterar att om idrotten är utformad på rätt sätt med kompetenta ledare kan det bidra till att 

ungdomar utvecklar sin psykosociala förmåga. FA påstår att idrott lär ungdomar att fungera i 

grupp och på så sätt att inte bara tänka utifrån sina egna perspektiv, då de är tvungna att 

respektera de olikheter som finns i en grupp av människor. FB hävdar att idrotten ger 

ungdomarna en bra grund att stå på inför framtiden, bland annat genom att de lär sig att 

strukturera upp sin vardag genom planering samt att engagera sig i en förening. Att FA och 

FB lyfter upp idrottens fostrande roll går att tolka som att de påstår att deras idrott och deras 

sätt att utöva den och fostra ungdomarna är det rätta sättet. Just det faktum att de använder 

begreppet fostran i integrationssammanhang gör att Brunes (2004) annanhet och andrifiering 

blir framträdande även här.  

 

Respondenterna beskriver att det också finns begränsningar i vad idrotten och idrotts-

organisationer kan bidra med i en integrationskontext. IF förklarar: “Jag tror inte att 

integration kan skapas enbart via idrotten, det är ett samhällsansvar och vilar på flera olika 
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aktörer, organisationer och myndigheter”. BF beskriver: ”Begränsningarna som finns för ett 

sådant ansvar är bristen på verktyg och finansiella medel samt politiska beslut”. 

 

Både IF och BF lyfter fram att en stor del av ansvaret ligger hos myndigheterna. De hävdar 

också att det både finns kunskapsbrister och ekonomiska brister bland föreningarna. IF anser 

att föreningen därför inte kan ta hela ansvaret för integrationen och således behövs ett 

genomtänkt samarbete med andra samhällsaktörer. BF påstår att idrottsorganisationerna 

hämmas av att det saknas politiska beslut kring vad föreningar kan och ska göra. Följaktligen 

blir det mycket upp till varje enskild förening att ta ansvar, vilket många antingen inte klarar 

av eller väljer att inte prioritera. Enligt Regeringen (2016) har det investerats 116 miljoner 

kronor de senaste två åren för att få olika idrottsorganisationer att hjälpa till med 

integrationen, men de åtgärderna har misslyckats. De insatserna som regeringen har försökt 

att implementera har enligt Riksidrottsförbundet (2017) inte resulterat i någon större effekt. 

Både Walseth och fasting (2004, s. 118) samt Hertting och Karlefors (2013, s. 37) lyfter fram 

i sina artiklar att de föreningar som har fått hjälp och bidrag från staten har ofta misslyckats 

med sitt integrationsarbete. Utifrån respondenternas svar kan det bero på att organisationerna 

inte fått något besked om hur pengarna ska användas. Wimelius m.fl. (2016, s. 155) är inne på 

samma spår där de menar att det finns stora brister i kommunikationen mellan lokal, regional 

och nationell nivå som resulterar i ineffektivt integrationsarbete. Wieviorka (2014, s. 636) 

förklarar att alla dessa oklarheter och oenigheter skapar frustration både för immigranter och 

majoritetsbefolkningen. 

 

Ovanstående citat diskuterar ekonomin på en högre och strukturell nivå medan FA 

berör ekonomi mer på en individuell nivå. FA beskriver det såhär: 

 

Jag förstår att det finns vissa saker man vill men inte kan förändra, så som kostnad på 

utrustning och liknande /.../  Materialkostnad är en stor begränsning, först måste de ta 

med mamma och pappa till en sportaffär, för att därefter köpa dyra skor, då är det redan 

kört.  

 

FA utvecklar genom att berätta att materialkostnader är ett stort problem för vissa 

samhällsgrupper. Hen hävdar att det är svårt för idrottsorganisationer att påverka vad 

utrustning kostar, däremot kan organisationen lösa det på andra sätt som till exempel utlåning 

av material. FA uppger att materialkostnader kan leda till att somliga individer inte har 
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möjlighet att delta i vissa sammanhang på grund av att de inte har råd till utrustningen. Eliassi 

(2015, s. 556) påpekar att om vissa individer exkluderas från särskilda sammanhang kan det 

resultera i att de dominerande grupperna i samhället blir starkare på grund av det. Exempelvis 

kan sporter med höga materialkostnader exkludera individer som inte har råd att utöva dem. 

Resultatet blir då att de som har råd får en högre status och makt än de som inte har råd. FA:s 

sätt att uttrycka sig på när hen benämner den ekonomiska situationen bland personer med 

utländsk bakgrund passar in på Eliassis (2015, s. 557) beskrivning av andrifiering, där 

forskaren betonar att det sker en objektifiering. I det här fallet objektifieras och stigmatiseras 

alla personer med utländsk bakgrund som fattiga av FA. 

 

Under intervjuerna lyfte både FB och FA att de kände att de var begränsade då deras 

verksamheter var beroende av kompetenta ledare. FB berättar följande: ”Ledaren har en 

väldigt stor och viktig roll när det gäller att hantera de negativa delar som kan förekomma i 

idrottssammanhang”. FB menar att om ledaren inte kan hantera barn och ungdomar kan det 

leda till att utanförskap och mobbning skapas och reproduceras. FA anser att om ledaren inte 

är kvalificerad och inte tar sitt ansvar som förebild på allvar kan idrottens fostrande roll 

istället få negativa konsekvenser. Wagnsson m.fl. (2013, s. 43) beskriver som vi tidigare 

nämnt liknande resultat som pekar på att idrottens effekter beror på hur idrottsmiljön kring 

verksamheterna ser ut. Bland annat tar de upp stämningen mellan deltagarna samt ledares 

kompetens som avgörande för att idrottens fördelar ska överväga nackdelarna.  

 

FB vidareutvecklar sina tankar om utanförskap i idrottsorganisationer genom att beskriva vad 

som kan leda till utanförskap i idrottssammanhang. Hen betonar att idrottskulturen i 

föreningar kan vara negativ på så sätt att mobbning kan förekomma. Till exempel på grund av 

att en individ på något sätt avviker från resterande gruppen. Wagnsson m.fl. (2013, s. 37) 

beskriver också nackdelar med idrott i form av att det kan leda till utanförskap, utbrändhet 

och mobbning. Sahlin och Machado (2008, s. 177) är inne på samma spår då de tydliggör att 

en individ som på något sätt är avvikande från resterande grupp löper en större risk att bli 

exkluderad. Idrotten kan på så sätt medföra mobbning och utanförskap för ungdomar som inte 

riktigt passar in i gruppen. FB:s uppfattning av att avvikelser bland ungdomar kan leda till 

mobbning skiljer sig från BF:s tidigare beskrivning av idrotten som inkluderande och 

accepterande av individers avvikelser. Denna motsägelse tyder på att idealbilden av idrott 

som välkomnande och inkluderande för alla inte alltid stämmer överens med hur det fungerar 

i verkligheten.  
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Sammanfattningsvis poängterar samtliga respondenter att idrott har stora möjligheter att 

skapa gemenskap bland människor med olika bakgrunder som kan leda till ett utökat socialt 

nätverk samt bidra med en bra uppfostran för ungdomarna. Däremot nämner samtliga att 

idrott också har begränsningar i en integrationskontext. Majoriteten av organisationerna tar 

upp att de själva inte har kunskap och resurser att ta hela ansvaret för integration. De menar 

att ansvaret ligger på en strukturell nivå och att det därför behövs mer samarbete med 

myndigheter. Det framkommer under intervjuerna att det kan förekomma mobbning och 

utanförskap i idrottssammanhang. FA och FB lyfter därför fram att ledaren har en central roll 

i att motverka dessa negativa företeelser. Utifrån svaren konstaterar vi att respondenternas syn 

på idrottsorganisationer kan skilja sig åt. Bland annat tar en organisation upp att idrott är en 

verksamhet där alla oavsett bakgrund är välkomna, medan en annan beskriver att idrott kan 

leda till utanförskap för de som är avvikande. 

6. Diskussion  

 

I detta avsnitt kommer vi utifrån studiens syfte, att undersöka idrotten som ett 

integrationsverktyg för tjejer med utländsk bakgrund. Vi vill analysera hur representanter 

från idrottsorganisationer ser på möjligheterna till integration genom idrott och hur de anser 

att idrotten bör utformas för att öka deltagandet bland tjejer med utländsk bakgrund, 

presentera och diskutera de slutsatser som redovisades i studiens resultat- och analysavsnitt. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom studiens område samt avslutande 

reflektioner. 

 

Som vi tidigare nämnt är integration ett komplext begrepp som betyder olika saker beroende 

på vem som använder det eller i vilket sammanhang det används. Svaren på vad integration 

innebär för våra respondenter varierar därför men det finns också gemensamma nämnare. 

Samtliga pratar om att integration är att alla ska känna sig välkomna och inte vara 

exkluderade. De upplever att språket, arbetet och det sociala nätverket är viktigt för att 

individen ska bli integrerad. Det är tydligt att de två organisationer som arbetar aktivt med 

integrationsprojekt har tänkt på detta område tidigare. Båda pratar om anpassning och 

kommer med konkreta exempel på vad de menar och hur det ska fungera. Även om de pratar 

om tvåvägsanpassning så är de flesta exempel utifrån att individer med utländsk bakgrund ska 

anpassa sig till det svenska samhället. Detta kan förstås som att de säger en sak men 
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egentligen åsyftar en annan, det vill säga att båda hävdar att alla kulturer är viktiga men i 

själva verket anser de att den “svenska” är viktigare. De organisationer som inte arbetar aktivt 

med integration svarar mer svävande och i mer generella termer, vilket visar att det inte är 

något de har funderat på särskilt mycket. Att tre av fem organisationer inte ägnat integration 

någon djupare tanke trots att de säger att idrott är välkomnande för alla kan tolkas som att 

deltagande för alla inte är prioriterat. Respondenternas generella beskrivningar av vad 

integration är förknippas med ett multikulturalistiskt ideal där alla är välkomna och 

accepterade oavsett religion och kultur. När respondenterna däremot ger exempel på vad som 

är viktigt för integration låter det mer som Wieviorkas (2014) sociologiska perspektiv då de 

förklarar att integration bygger på individen ska socialiseras in i samhället via språk, arbete 

och social nätverk. I respondenternas syn på anpassning framträder även uppfattningar om 

andrifiering och annanhet eftersom deras beskrivning av anpassning är tydligt snedfördelad då 

respondenterna underförstått menar att ”de” ska bli mer som ”oss”.  

 

På frågan om varför tjejer med utländsk bakgrund är underrepresenterade i svensk 

idrottsförening märker vi att respondenternas svar påminner om varandra. Samtliga svarar att 

det beror på kulturen, att Sverige har en annan idrottskultur än de som kommer hit är vana 

vid. Respondenternas beskrivning kan förstås som att det finns en annan genusordning i 

tjejernas ursprungsländer där de är begränsade och lever i ett mansdominerat samhälle. Detta 

tolkar vi som att respondenterna hävdar att kvinnor och tjejer inte får idrotta i sina hemländer 

och därför heller inte idrottar i Sverige. Majoriteten av respondenterna anser att religionen är 

en av orsakerna till att tjejer med utländsk bakgrund inte idrottar. De påstår vidare att det 

finns annan syn på jämlikhet i tjejernas ursprungsland jämfört med i Sverige. Respondenterna 

benämner dessa tjejer på ett sätt som förutsätter att de är förtryckta och att de behöver 

“räddas”. De går vidare in på att den muslimska religionen gör så att tjejerna inte kan eller får 

idrotta, trots att vi aldrig påstår att det enbart är muslimska tjejer som är underrepresenterade. 

Ingen av organisationerna reflekterade över att tjejerna kan tillhöra en annan religion utan de 

pratade som om alla tjejer med utländsk bakgrund som inte idrottar i Sverige är muslimer.  

 

Majoriteten av organisationerna betonar att tjejernas föräldrar kan vara en av anledningarna 

till att de inte idrottar. De menar bland annat att föräldrarna inte tillåter sina döttrar att idrotta 

för att de är oroliga att lämna dem med okända personer när de inte vet hur föreningslivet 

fungerar. Vi anser dock att en förälders tvekan när det gäller att lämna sina barn till okända 

personer är en rimlig reaktion och behöver inte nödvändigtvis bero på föräldrarnas kultur eller 
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religion. Andrifieringsprocessen framgår även här då en organisation troligtvis inte skulle 

vara lika anklagande om en ”svensk” inte vill lämna sin dotter med okända personer. De två 

organisationerna som arbetar aktivt med integration lyfter den socioekonomiska aspekten som 

en annan orsak. De hävdar att dessa tjejer inte idrottar bland annat för att föräldrarna inte har 

råd att betala till exempel medlemsavgiften eller materialkostnaderna och på så sätt 

exkluderas tjejerna av ekonomiska skäl. Organisationerna har en tendens att utmåla alla som 

kommer till Sverige som fattiga, vilket vi upplever som generaliserande, och säger en del om 

hur organisationerna ser på dessa personer. I de fall där en familj har ekonomiska 

begränsningar upplevs det däremot inte konstigt att de väljer att prioritera andra saker än till 

exempel idrottsutrustning. De organisationer som inte arbetar aktivt med integration är relativt 

enkelspåriga och antar ett kulturalistiskt perspektiv och anklagar kulturen för det lägre 

deltagandet bland tjejer med utländsk bakgrund. Vi kan konstatera att de organisationer som 

arbetar med integration är bättre på att se fenomenet ur ett mer heltäckande perspektiv. 

 

Samtliga organisationer är medvetna om att tjejer med utländsk bakgrund är 

underrepresenterade inom svensk föreningsidrott. Trots det arbetar tre av fem organisationer 

enligt egen utsaga inte aktivt med denna fråga och vi upplever att integration inte är något 

som de prioriterar. De två organisationer som arbetar aktivt med att försöka öka deltagandet 

för tjejer med utländsk bakgrund är SO och FA. Båda två framhäver att det är viktigt att 

involvera föräldrarna för att få fler tjejer att idrotta, vilket enligt de själva har gett positiva 

resultat. Det är en strategi som vi inte tidigare har reflekterat kring och som inte varit 

framträdande i det material vi gått igenom inför och under denna studie. Att inkludera 

föräldrarna i döttrarnas föreningsidrott kan leda till att föräldrarnas institutionella tillhörighet 

ökar eftersom de både blir inkluderande i en organisation samt kan komma att utvidga deras 

sociala nätverk och tillhörighet som en följd av deltagandet. En ökad inkludering av 

föräldrarna skulle också kunna leda till att andrifiering och tankar om ”vi och dem” minskar 

eftersom en ökad interaktion skulle kunna minska objektifieringen som enligt Eliassi (2015) 

är en central beståndsdel inom andrifieringsprocessen.  

 

Även de organisationer som arbetar inriktat på integration jobbar på olika sätt. SO arbetar i 

princip enbart med utlandsfödda individer från olika kulturer, det vill säga att det är ytterst få 

“svenskar” som deltar i hens verksamhet. Detta går emot vad SO tidigare har sagt där han 

lyfter fram att integration är när individerna med utländsk bakgrund umgås med svenskar. FA 

menar att det är först när “svenskar” och utlandsfödda blandas som det sker integration, och 
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mycket av FA:s verksamhet kretsar just kring att blanda “svenskar” och tjejer med utländsk 

bakgrund. Risken med FA:s sätt är dock att det blir mycket fokus på att de utländska tjejerna 

ska anpassa sig till de “svenska” tjejerna istället för en gemensam anpassning. Att två olika 

organisationer som fokuserar mycket på integration arbetar på så olika sätt är ett tydligt bevis 

på att Wieviorkas (2014) tankar om integration som ett komplext fenomen överensstämmer 

med verkligheten. 

 

Utifrån våra respondenters svar kan vi utläsa att idrotten har både möjligheter och 

begränsningar i integrationssammanhang. Respondenterna framhäver idrottens inkluderande 

möjligheter, bland annat när det kommer till att skapa gemenskap, större socialt nätverk och 

personlig utveckling. Genomgående under intervjuerna framgår det att en av idrottens största 

möjligheter är att den skapar en “vi” känsla bland deltagarna. Utifrån det kan vi utläsa att även 

om en individ inte är klassad som “integrerad” i det svenska samhället kan hen ändå vara det i 

idrottssammanhang. Idrott kan därmed vara en identitetsskapande och inkluderande 

verksamhet där individer går från att vara personer med utländsk bakgrund till att identifiera 

sig som idrottare.  

En begränsning som framkommer är att det finns tydliga kommunikationsbrister mellan 

regeringen, idrottsförbund och idrottsorganisationer. Ett flertal av våra respondenter uttrycker 

att de saknar en tydlig struktur och vägledning över hur de ska arbeta. Trots att regeringen har 

investerat en summa pengar i olika organisationer så är det fortfarande oklart vem som har det 

största ansvaret. Vi tolkar det som att de olika parterna försöker lägga över ansvaret på 

varandra. Utifrån respondenternas tankar om struktur framkommer att ett enhetligt arbetssätt 

inom organisationen är avgörande för hur ett eventuellt integrationsarbete ska kunna fungera. 

Det räcker inte att en ledare tar allt ansvar, utan det krävs ett större samarbete både inom och 

mellan organisationer. Ytterligare en begränsning är att idrotten omöjligt kan förväntas ta 

ansvar för alla i samhället. Det finns människor som inte är idrottsintresserade och då behövs 

det alternativ för dessa individer för att de inte ska bli exkluderande.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

 

Under vårt arbete med denna uppsats har det framkommit att regeringen ger ut bidrag till 

olika idrottsorganisationen för att de ska arbeta med integration. Regeringen har även lyft 

fram att det behövs mer arbete och kunskap kring detta fenomen. Under arbetet med denna 
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uppsats har vi noterat att idrottsorganisationer påstår att det inte finns några tydliga strukturer 

och riktlinjer kring hur de ska utföra integrationsarbete. De menar att det finns stora 

kommunikationsbrister mellan lokal nivå, regional nivå och nationell nivå. Då regeringen ger 

ut bidrag till olika idrottsorganisationer för att förbättra integrationsarbetet, samtidigt som 

dessa organisationer påstår att de inte vet vad de ska göra, uppstår en fundering om dessa 

bidrag används på rätt sätt. Därför skulle det vara intressant för framtida forskning att 

undersöka vilka krav det finns på idrottsorganisationer som ansöker och tar emot bidrag samt 

göra en uppföljning om bidragen används på ett effektivt sätt.  

 

6.2 Avslutande reflektion  
 

Utifrån studiens resultat och analys kan vi konstatera att idrott bidrar i en integrationskontext, 

där den kan resultera i att skapa en känsla av sammanhang, tillhörighet och 

identitetsskapande. Även om idrotten kan bidra till integrationen så finns det begränsningar 

till vad den kan göra. Ett tydligt förbättringsområde skulle vara ett ökat samarbete mellan 

olika organisationer och myndigheter. I vår studie framkommer det att det finns 

organisationer som utför ett stort arbete för integrationen medan vissa organisationer inte gör 

det. Vi önskar att fler organisationer skulle ta ett större ansvar när det kommer till att arbeta 

med integration och ta lärdom av varandra. Under samtliga intervjuer framkom det att 

respondenterna både medvetet och omedvetet ansåg att “vi” i Sverige har kommit längre i 

utvecklingen och att “de” behöver bli mer som “oss”. Vi upplever att det är problematiskt att 

idrottsledare har detta synsätt då det reproducerar hierarkier istället för att skapa jämlikhet. 

Detta tankesätt behöver förändras om idrottsorganisationernas integrationsarbete ska kunna 

förbättras och vara den brobyggare som idrottsministern, Riksidrottsförbundet och vi anser att 

den kan vara. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Vi som skriver uppsatsen heter Dino Ljuca och Emil Ellerstrand och vi läser sjätte terminen 

på Socionomprogrammet, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet, i Kalmar. 

Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur ledare i idrottsorganisationer 

definerar integration och deras erfarenheter kring att tjejer med utländsk bakgrund är 

underrepresenterade när det kommer till idrott. Medverkan i studien är frivillig, vilket innebär 

att du när som helst kan välja att avbryta intervjun och din medverkan utan att ange något 

specifikt skäl för det. Du kan även välja att avstå att svara på frågorna som du inte kan eller 

vill svara på. Din medverkan i undersökningen är anonym och informaionen som skulle 

kunna avslöja identitet såsom din ålder, namn och så vidare kommer att avlägsnas och/eller 

anonymiseras. Dina personuppgifter kommer inte spridas vidare och uppgifterna du lämnar 

kommer enbart användas till vår studie. 

 

Under intervjun kommer vi spela in samtalet med hjälp av vår mobiltelefon, detta för att ha 

möjlighet att ge en fullständig återgivelse av vad som sagts under intervjun. Det inspelade 

materialet kommer enbart att användas av oss och kommer förstöras när uppsatsen är klar. 

Du kan alltid kontakta oss efter intervjun om du har några frågor eller synpunkter. Du har 

även möjlighet att kontakta vår handledare vid Linnéuniversitetet, Barzoo Eliassi 

barzoo.eliassi@lnu.se 

 

Tack på förhand! 

Mvh 

Dino Ljuca 

dl222gi@student.lnu.se 

& 

Emil Ellerstrand 

ee222pq@student.lnu.se 
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Bilaga 2 Intervjumanual 
 

1. Vilken position i organisationen har du och vad innebär den?  

2. Fördelar med idrott för ungdomar/tjejer? 

3. Nackdelar med idrott för ungdomar/tjejer? 

4. Hur rekryterar ni fler tjejer i organisationen? 

5. Riksidrottsförbundet skriver på sin hemsida att tjejer med utländsk bakgrund idrottar i 

mindre utsträckning än tjejer med svensk bakgrund i Sverige, vad tror du/ni att det 

beror på? 

6. På vilket sätt har er organisation ett ansvar när det gäller att nå fram till dessa tjejer? 

7. Vad innebär integration för dig?  

8. På vilket sätt kan idrotten användas för att hjälpa till med integration? 

9. Har ni haft projekt inriktade på integration eller delaktighet? 

10. Hur skulle du/organisationen önska att det såg ut?  

11. Är det något som du vill tillägga som vi inte har frågat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


