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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka anledningar det finns till att flickor 

med utländsk bakgrund är underrepresenterade i den svenska föreningsidrotten. 

Vidare undersöks utländska flickors syn på föreningsidrotten och hur de anser att 

den svenska idrottsrörelsen behöver arbeta för att få fler flickor med utländsk 

bakgrund att delta. För att besvara studiens syfte och frågeställning har 

datainsamlingen gjorts genom kvalitativ datainsamling. De sex respondenterna 

tillhör målgruppen flickor med utländsk bakgrund.  

 

Resultatet och analysen ger en tydligare bild av hur det är att vara flicka med 

utländsk bakgrund i Sverige. Det framkommer att flickor med utländsk bakgrund 

upplever två olika former av exkludering. De svenska idrottsföreningarna upplevs 

som stängda för personer med utländsk bakgrund men de upplever också att de 

inte heller är välkomna på grund utav att de är flickor. Vägen till en 

idrottsförening upplevs bestå av fler hinder för målgruppen flickor med utländsk 

bakgrund än för andra målgrupper.  

 

Nyckelord 

Flickor, utländsk bakgrund, idrott, idrottsföreningar, exkludering, etnicitet, kön 
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Förord 

Utformandet av denna studie har varit utmanande och utmattande men vi har haft otroligt 

roligt på vägen. Vi vill börja med att tacka flickorna för deras deltagande då denna studie 

inte hade varit möjligt utan dem. Ett stort tack från djupet av våra hjärtan! 

 

Vår handledare Göran Gerdin har med sina goda kunskaper agerat bollplank under hela 

resans gång och har varit ett stort stöd för oss i detta arbete. Stort tack!   

 

Vi vill skicka ett tack till våra kurskamrater i CSM 16 för dessa sex terminer och ett stort 

lycka till! 

 

Slutligen vill vi tacka alla våra vänner och anhöriga som på ett eller annat sätt har funnits 

som stöd för oss. Vi vill även tacka varandra då vi tillsammans lyckats öka motivationen 

när dagarna varit som jobbigast med hjälp av många skratt och skämt.  

 

Växjö, den 24 maj 2019 
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1 Inledning 
Den svenska idrottsrörelsen strävar efter att vara bäst i världen på att förbättra och 

utveckla idrottsverksamheterna både innehåll och form. Det sker genom uppbyggandet 

av de självstyrande idrottsföreningarna, genom samlade och starka förbund och 

föreningar, tillsammans med en stark utbildningsverksamhet (Riksidrottsförbundet, 

2009). Riksidrottsförbundet (RF) är den svenska idrottsrörelsens största organ och har 

som uppgift att leda, stödja och företräda idrotten inför sammanträdanden med 

myndigheter, politiker och övrigt i samhället. Det gör de med hjälp av de 71 olika 

specialdistriktförbunden som finns runt om i landet för att vägleda idrottsföreningar mot 

den vision som RF strävar efter (Riksidrottsförbundet, 2018). RF:s vision med Idrotten 

vill (2009) är att föreningar ska vara tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön, sexualitet, 

religion, fysiska och psykiska förutsättningar och nationalitet. Idrotten vill (2009) är ett 

styrningsdokument och ett idéprogram som är framställd för att användas som en 

utgångspunkt för alla svenska idrottsföreningar. Det finns 20 000 föreningar i landet vars 

verksamhet bedrivs av 650 000 ideella ledare. Detta gör idrottsrörelsen till den största 

demokratiska folkrörelsen (Riksidrottsförbundet, 2018).   

 

Sveriges största folkrörelse har under senare tid även fått ett större statligt stöd. 

Handslaget var ett beviljat stöd av regeringen, ett stöd som gav RF en miljard kronor för 

att möjliggöra större satsningar och utveckla barn- och ungdomsidrotten under fyra år. 

Syftet med Handslaget var att fånga upp de barn och ungdomar som inte var aktiva i en 

idrottsförening.  Dåvarande regering valde år 2007 att byta namn från Handslaget till 

Idrottslyftet och fördelningen av stödet förändrades. RF tilldelades ett stöd på 500 

miljoner årligen för utveckling av barn- och ungdomsverksamhet och år 2016 höjdes 

stödet till 550 miljoner (CIF, 2015). 

 

Trots RF:s vision om att så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt och 

regeringens stöd visar studier att en specifik grupp är underrepresenterade. Flickor med 

utländsk bakgrund är den grupp som i störst utsträckning står utanför idrottsföreningarna 

(Trondman, 2005). Idrotten tar mycket hänsyn till utövarnas behov och anpassar 

verksamheten utifrån färdigheter och nivåer men att andra viktiga faktorer glöms bort, så 

som de kulturella behoven (Jones, 2000), exempelvis att en del flickor med utländsk 

bakgrund har en annan religiös bakgrund som hindrar dem från att använda vissa 

klädesplagg. 
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2 Problemformulering 
RF strävar efter att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta inom föreningslivet 

så länge som möjligt. Idrottsrörelsen har stor påverkan på barn och ungdomar, det visar 

även siffror som säger att ungefär 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har 

någon gång varit aktiva inom en idrottsförening. RF strävar efter att kunna bygga 

idrottsverksamheter som bygger på barns intressen och behov, då idrott har en stor 

betydelse i människors liv vilket gör RF:s arbete med att anpassa idrottsrörelsen till 

utövarna viktigt. Genom idrottsföreningar får barn och ungdomar med sig den 

demokratiska fostran som råder där men också i samhället. Det ger dem även möjligheter 

att arbeta med fysik och psykisk utveckling som bidrar till en bättre folkhälsa. Utöver det 

är idrotten en arena där relationer mellan olika etnicitet byggs. Under de senaste åren har 

det utvecklats ett ökat engagemang inom idrottsrörelsen där integrationsprojekt har blivit 

en stor fråga. Idrott har kommit att bli en integrationsarena för barn och ungdomar med 

utländsk bakgrund. Syftet är att ge förutsättningar för dem att komma in i samhället 

snabbare men också ge dem en mer meningsfull vardag (Riksidrottsförbundet, 2018). 

 

För att få en djupare förståelse kring varför barn och ungdomar väljer att delta har statistik 

hämtats från Claessons (2010) studie. Nedan följer en beskrivning kring vem som anses 

vara av svensk och av utländsk bakgrund i studien.   

 

Claesson har delat upp målgrupperna utefter ungdomarnas och föräldrarnas födelseland. 

Vem som anses vara av svensk bakgrund definieras genom att personen är född i Sverige 

och har minst en förälder som är född i Sverige. En person med utländsk bakgrund är en 

person som är född i ett annan land eller är född i Sverige men har två föräldrar som är 

födda i ett annat land. 

 

Forskning visar att pojkar med utländsk bakgrund är aktiva i lika stor utsträckning som 

barn- och ungdomar med svensk bakgrund, 52 procent jämfört med 54 procent av pojkar 

med svensk bakgrund. Det är en stor skillnad på deltagandet beroende på kön. 

Procentuellt är siffran lägre även för flickor av svensk bakgrund där 47 procent är aktiva 

inom en idrottsförening men störst skillnad är hos målgruppen flickor med utländsk 

bakgrund. Endast 31 procent av flickor med utländsk bakgrund är aktiva inom en 

idrottsförening (Claesson, 2010). Ännu synligare blir det om grupperna delas upp 

ytterligare. Det visar att flickor med båda föräldrarna födda i Sverige i större utsträckning 
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är mer aktiva inom en idrottsförening, 52 procent medan flickor som är födda i ett annat 

land endast uppgår till 29 procent. 

 

Britta Thedin Jakobssons (2015) har tittat på vilka faktorer som varit avgörande för barn 

och ungdomarnas väg in i idrotten men också faktorer till varför de har stannat kvar. 

Studien visade att många som börjat idrotta i ung ålder har föräldrarna spelat en 

avgörande roll då de ansåg att idrotten är kul och utvecklande vilket är syftet till att deras 

barn har fortsatt. 

 

Det låga deltagandet hos flickor med utländsk bakgrund upplevs som problematiskt ur tre 

perspektiv. Det första perspektivet är att idrottsföreningar är en arena där barn och 

ungdomar får en möjlighet att vara fysiskt aktiva och skapa förutsättningar för bättre 

levnadsvanor som ska verka förebyggande mot sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Ur det andra perspektivet lyfts idrotten som en arena där utövarnas deltagande ska 

präglas av glädje och gemenskap, en mötesplats där barn- och ungdomar kan integrera 

med varandra och skapa nya relationer och vänner (Riksidrottsförbundet, 2009). Under 

senare tid har idrotten kommit att bli en integrationsarena vilket leder till det tredje 

perspektivet. RF använder idrottsföreningar som ett sätt att integrera nyanlända in i 

samhället (Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

Trots de satsningar som har utformats visar tidigare forskning att det finns potential inom 

detta ämnet som bör undersökas för att få större förståelse för problemet. Vilket är den 

förekommande anledningen till att flickor med utländsk bakgrund hamnar utanför 

idrottsföreningar? Vad är synen på de svensk idrottsföreningarna? 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka anledningar det finns till att flickor med utländsk 

bakgrund är underrepresenterade i den svenska föreningsidrotten. Ett vidare syfte med studien 

är lyfta fram dessa flickors syn på föreningsidrottande och hur de anser att den svenska 

idrottsrörelsen behöver arbeta för att få fler flickor med utländsk bakgrund att delta. Studien 

utgår således från följande frågeställningar. 

 

➢ Vilka anledningar nämner flickor med utländska bakgrund till att de inte är aktiva inom 

den svenska föreningsidrotten? 

➢ Vilken syn på föreningsidrottande har flickor med utländsk bakgrund? 

➢ Hur anser flickor med utländsk bakgrund att den svenska idrottsrörelsen behöver arbeta 

för att flera av dem ska kunna och vilja delta? 
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4 Bakgrund och tidigare forskning 
Under detta kapitel kommer en kort beskrivning av de olika begreppen som används, av RF och 

tidigare forskning, att redogöras och förtydligas. Det följs sedan av en beskrivning kring 

Idrotten vill och Strategi 2025 och RF:s arbete kring inkludering, genus och etnisk mångfald. 

Den tidigare forskningen fokuserar på de studier som har undersökt barn och ungdomarnas 

idrottande, idrottens betydelse i deras liv och vilka faktorer som påverkar deras val att inte 

fortsätta i en idrottsförening. Tidigare forskningen beskriver vidare idrotten som ett verktyg för 

integration och avslutas med att beskriva utländska flickornas deltagande inom 

idrottsföreningar och vad som påverkar deras deltagande. 

 

4.1 Centrala begrepp 

Studien berör följande centrala begrepp: 

 

Etnicitet: 

Identifikationen med och känslan av tillhörighet till en etnisk grupp. Etnisk grupp betyder; en 

grupp med människor med myter från ett gemensamt ursprung, gemensam historia, någon eller 

några former av gemensam kultur som tex. religion, traditioner, språk. Där man har förankring 

till ett land, område och har en känsla av intern solidaritet (Nationalencyklopedin, 2019). 

 

Integration: 

Nationalencyklopedin (2019) beskriver ordet integration med förklaringen; Processen när något 

förenas med något annat. Detta kan tas i olika former men är ofta taget ur ett samhällsperspektiv. 

Ur ett utdrag från “Boken om Sverige” beskrivs att integrationen handlar om att känna 

tillhörighet till samhället. Det handlar om att känna sig som en del av Sverige och det svenska 

samhället. I det stora hela handlar integration om hur olika grupper från samhället möts och där 

utbyte sker. 

 

Invandrare: 

En person som flyttar från ett land till en annan för att bosätta sig under en längre tid 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

 

Nyanlända: 
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En nyanländ är, enligt Migrationsverket, en person som är mottagen i en kommun och har 

beviljats uppehållstillstånd.” En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av 

lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år” (Burwick, 2018, s.1). 

 

Utländsk bakgrund: 

En person som är född i ett annat land eller som är född i Sverige som har två föräldrar som är 

födda i ett annat land (Statistiska Centralbyrån, 2002). 

 
4.2 Idrotten vill 

Idrotten vill är ett idéprogram om hur idrottsrörelsens verksamheter ska bedrivas. Idrott är en 

fysisk aktivitet som utförs för att man ska må bra och känna glädje. Idrott ger oss mer än bara 

glädje och hälsa, idrotten ger oss även en fysisk, psykisk och kulturell utveckling. Genom fysisk 

aktivitet och idrott skapas förutsättningar för folkhälsa. Då kroppen utvecklas när vi tränar orkar 

vi mer både på idrottsplanen men också i vardagen. Utöver den fysiska utvecklingen har även 

idrotten en påverkan på den psykiska utvecklingen där de mänskliga behoven får utlopp i form 

av glädje, att trivas och samtidigt må bra. Människor har behov av mål och utmaningar som ska 

eftersträvas. Idrotten ger oss spänning och utmaningar då individen utmanas att testa sina 

gränser och på så sätt ger oss tillfredsställelse. 

 

Social utveckling tillhör också idrotten. Gemenskap och kamratskap är ord som symboliserar 

deltagandet i en förening. I en idrottsförening ges en trygg och social gemenskap. Här lär sig 

barn tidigt att umgås och respektera människor över gränserna, med olika kulturer och etniska 

bakgrunder. Gemenskapen i en förening motverkar isolering. Föreningsidrotten bidrar med 

mervärde och ska vara öppen och lättillgänglig för alla.  Organiseringen av idrotten sker i 

självständiga föreningar samt förbund där det är frivilligt att delta. Föreningarna är kopplade 

till RF och deras arbetet är att utveckla och förbättra idrottens innehåll och form. Idrotten bygger 

på ett antal värdegrunder som ska genomsyra verksamheterna, dessa är glädje och gemenskap, 

demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. Glädje och gemenskap är två 

faktorer som är drivkraften för att idrotta. För att kunna bedriva en förening behövs det glädje 

och att ha kul för att kunna trivas, må bra och prestera mera. Med demokrati och delaktighet 

trycker man på föreningsdemokratin med allas lika värde i föreningen, delaktigheten innebär 

att alla som deltar har rätt att påverka föreningens situation. Allas röst inom föreningen är lika 

mycket värd och alla har rätt att få sin röst hörd genom att vara med i den beslutsfattande 
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processer. Detta innebär att alla tar lika stort ansvar för verksamheten. Demokratin och 

delaktigheten ska vara jämställd för alla oavsett bakgrund (2009). 

  

Detta leder till den tredje punkten, som står för allas rätt att vara med.  Här åsyftas allas rätt att 

får vara med utifrån sina egna förutsättningar, alla som vill, oavsett kön, religion, etnicitet, 

ålder, sexuella läggning eller fysisk samt psykiska förutsättningar har rätt att delta. 

 

Sista punkten i Idrotten vill (2009) berör etik och moral, där ärlighet och rent spel är 

förutsättningen för de tävlande att kunna tävla under lika villkor vilket innebär att hålla sig inom 

ramarna för de lagar och regler som kretsar kring etik och moral. Där målet är att motverka 

doping, fusk, trakasserier, mobbning, osund ekonomi samt våld på och utanför arenan (2009). 

Även punkten, respekten för andra, är viktig att belysa. Idrotten är en nationell idé där ett utbyte 

sker mellan olika nationer som på så sätt ökar individens kontaktnät. Genom dessa möten ökar 

vår förståelse för andras kulturer och stärker relationerna mellan de olika nationsgränserna. 

 

Då idrottens språk är internationellt kan idrottsföreningarna i vidare utsträckning bidra till 

integrationen av nyanlända in i det svenska samhället. Tillsammans i idrottgemenskapen kan 

främlingsfientlighet och rasism motverkas då möten mellan personer med olika etniska 

ursprung ökar förståelsen för andras värderingar och där relationer byggs som ökar respekten 

för varandras olikheter. 

 

4.3 Strategi 2025 

Strategi 2025 togs fram som en vision, då föreningarna har tappat flera av sina medlemmar. 

Idrotten har inte gått bakåt, problemet har varit att de nya idéerna och nytänkandet inte har fått 

den plats som var tänkt från början och har lett till en förlust av föreningarnas medlemmar. 

Genom den negativa spiral skapades Strategi 2025 som en riktlinje för hur föreningarna ska 

bedriva sin idrott. 

 

Med Strategi 2025 har idrotten gått framåt. Resan har börjat att gå mot ett välkomnade, nyfiket 

och utvecklande i idrotten, där målet är att få människor motiverade livet ut för en aktiv livsstil. 

För att dessa mål ska uppnås så har fem utvecklingsresor skapats. Dessa har utformas på 

följande vis: 

  

-En ny syn på träning och tävling 
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-Den moderna föreningen 

-Inkluderande idrott för alla 

-Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

-Ett stärkt ledarskap 

  

Idrottsrörelsen ska sträva efter att vara tillgänglig för alla, efter allas villkor, genom en ny syn 

på träning och tävling. Oavsett förutsättningar, kön, ålder eller prestationsnivå ska lika 

förutsättningar finnas tillgängligt för alla som vill delta. Tävling och träning ska utformas för 

att de aktiva ska må bra, få glädje och har chansen att utvecklas livet ut. Ledarskapet ska rikta 

fokus mot glädje och prestation än mot ett resultatinriktat fokus, istället ska utveckling i rörelse 

och förståelse stå i centrum. Detta ska leda till att folk i större utsträckning, genom sina olika 

fysiska förutsättningar, ges chansen till ett aktivare liv för att på så sätt öka möjligheten att 

idrotta längre. 

  

Den moderna föreningen vill inspirera människor till engagemang och delaktighet i 

föreningarna. Medlemskapet ska vara enkelt och välkomnande för alla att delta. Medlemmarna 

ska engagera sig och känna en stolthet över sin förening och den svenska idrotten. 

  

Inkluderande idrott är till för alla, alla är välkomna in i en idrottsförening, pojkar, flickor, män 

som kvinnor i alla åldrar utifrån sina förutsättningar eller bakgrund ska känna sig välkomna 

inom idrotten. Att delta, tävla och träna i en förening ska inte vara en klassfråga, om ekonomiska 

förutsättningar eller boendesituation. 

  

Jämställdhet för en framgångsrik idrott strävar efter att idrotten ska vara jämställd genom att 

kvinnor likväl som män ska ha samma makt till att skapa, bilda idrott och delta i idrott. Alla ska 

ges möjligheter oavsett kön, att leda och utöva idrott. Män som kvinnor ska ha samma 

inflytande och beslutande i rådgivande organ. Jämställdhetsintegrering ska eftersträvas i alla 

verksamheter.  

 

Ett stärkt ledarskap vilket innebär att svensk idrott ska ha ett starkt ledarskap på alla platser i 

organisationen.  Den svenska idrotten ska genomsyras av värdegrunden av alla tränare, ledare 

och förtroendevalda i föreningen. Ledarskapet ska individanpassas och gå efter idrottens 

värdegrund.  Ledare och tränare ska erbjudas utbildningar på alla nivåer och dessa ska vara av 

hög kvalité. 
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4.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras de teorier som har valts ut för att presentera analysen. Studiens teorier 

bygger på Putnams teori om socialt kapital som har utvecklats utifrån Bourdieu sociala fält och 

hegemoni ur två olika perspektiv – genus och etnicitet. Teorierna anses vara av relevans sett till 

den tidigare forskning som finns inom ämnet och kommer att användas som ett hjälpmedel för 

att analysera den samlade empirin och möjliggöra att besvara studiens syfte och frågeställning. 

Analysen kommer att ställas upp efter dessa teoretiska ramar. 

 
4.4.1 Barn och ungdomar idrottande 

Sveriges största idrottsrörelse har stort inflytande på barn och ungdomar i Sverige (Franzen & 

Peterson, 2004). Mer än 90 procent av alla ungdomar i Sverige har deltagit inom en 

föreningsverksamhet. Ungdomar som är fysiskt aktiva mår bättre än andra ungdomar, både 

fysiskt och psykiskt (Trondman, 2005). Sex av tio ungdomar säger att idrotten har en stor 

betydelse i deras liv. Ungdomarna är positiva till deltagandet inom idrottsföreningar (Steiner, 

McQuivey, Pavelski, Pitts & Kraemer, 2000). Trots det visar siffror att barn och vuxna blir mer 

stillasittande (Engström, 2002).  

 

Under tonåren minskar antalet deltagare i idrotten, främst bland flickor (Duncan, Strycker & 

Chaumeton, 2007) något som minskar ju äldre man blir (Engström, Larsson & Nilsson, 2003). 

Vad ungdomar väljer för idrott beror på kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och utbildning 

(Idrottsutredning, 2008). De faktorer som upplevs som ett hinder för att delta är, känslan av att 

inte hinna med och att det finns viktigare saker i livet (Allender, Cowburn & Foster, 2006). Det 

som får ett barn eller ungdom att fortsätta vara aktiv är stödet från föräldrarna och de relationer 

som finns inom laget. Det är något som även lyfts fram av nationell forskning (Franzen & 

Peterson, 2004).  

 

Delas forskning utefter kön syns den skillnad som är kopplad till kön. Forskning visar att pojkar 

i större utsträckning deltar och fortsätter att vara aktiva inom en idrottsförening än vad flickorna 

gör (Engström et al., 2002). Flickornas deltagande påverkas av samhällets normer och 

värderingar men också hur flickorna ser på sig själva (Whitehead & Biddle, 2008) 

 

4.4.2 Idrott och integration 

Integration inom idrotten har fått en ökad betydelse i samhället. Det offentliga 

finansieringsstödet har ökat och engagemangen har höjts (Agergaard & Sörensen, 2011). Det 

som även tyder på att idrotten har fått en större roll i samhället är den förstärkta tron på idrotten 
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som ett instrumentellt värde, idrotten ses inte längre som bara en fritidsaktivitet, det har blivit 

ett verktyg för att hålla barn och ungdomar från gatorna och minska kriminaliteten (Ibid, s. 

206).  För idrotten i Sverige är det ännu tydligare när samtliga föreningar förväntas jobba med 

att göra sin verksamhet attraktivt och jobba med integrationsprojekt för att få ekonomisk stöd 

från staten. 

 

Peterson (2000) beskriver idrotten som en integrationsarena och begreppet kan redogöras i två 

olika aspekter. Idrotten kan användas som ett verktyg för att integrera barn och ungdomar i 

skolan och i samhället. Med begreppet arena menar Peterson att på idrotten är det idrottens 

regler som gäller, lagar som underlättar för barn och ungdomar att umgås på samma villkor. 

Idrotten är internationell och språket är inte avgörande inom idrotten, då reglerna är samma 

oavsett härkomst underlättar det för barn och ungdomar med olika etniciteter att samverka 

(Strandbu, 2002). 

 

Idrottsföreningar upplevs vara samhällsnyttiga där barn och ungdomar med utländsk bakgrund 

kan integrera och socialisera sig med barn som är av svensk bakgrund (Peterson, 2000). Det 

menar även Strandbu (2002) som säger att idrotten är en god mötesplats för barn och ungdomar 

med olika bakgrund. Föreningsidrott anses vara en förlängd arm av ett demokratiskt samhälle, 

en arena som består av föreningsfostran och tävlingsfostran.  

 

För nyanlända barn och ungdomar kan tiden i ett nytt land vara svår då svårigheter med språket 

kan upplevas som motgångar. Det finns en rad faktorer som lyfts upp som viktiga att ha med 

för att kunna ta sig till en idrottsarena. Faktorer som ungdomarna lyfter upp är föräldrastöd, 

ekonomiska möjligheter, egen drivkraft och acceptans från omgivningen (Fundberg, 2003). 

Tränare och ledare som arbetar med nyanlända ungdomar upplever att idrotten associeras med 

många fördelar så som förbättrad självkänsla, positiv självbild och förbättrad psykisk hälsa 

(Block & Gibbs, 2017). Även kulturen uppfattas som en viktig del inom idrotten (Rønholt m.fl, 

2001). I Sverige är idrotten ett stort fenomen och en viktig arena för integrering över 

kulturgränserna, en arena där individer med olika etniciteter möts.  

 

Utöver integrationen mellan olika etniciteter menar Engström (2002) att idrotten är en bra arena 

för den sociala integrationen då många upplever en känsla av samhörighet, vilket i sig är viktigt 

för självkänslan hos den enskilda individen. Genom idrotten knyts nya kontakter och det kan 

vara användbart även utanför idrotten (Strandbu, 2002).  
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Doherty och Taylor (2007) har i sin studie tittat på ungdomar med migrationsbakgrund som 

studerar på high school och syftet var att undersöka den roll idrotten har haft i deras nya land 

Kanada. Ungdomarna lärde sig att utveckla språket på ett roligt sätt genom idrotten och det var 

också det först argumentet till deras deltagande i en förening. De är med för att de tycker att det 

är roligt, men också för att idrotten har gett dem ett större nätverk. Ytterligare en aspekt som 

ungdomarna tyckte var roligt var att kunna lära känna andra ungdomar med annan bakgrund. 

Studien visar att ungdomar med utländsk bakgrund ser idrotten som en arena för att utveckla 

sina språkkunskaper men de upplever också att det kan, mycket väl, vara ett hinder för dem då 

det finns fördomar som leder till utanförskap. 

 

Fördomar är ett problem som lyfts upp av ungdomar med utländsk bakgrund som bor i Sverige. 

Fundberg (2003) är positiv till integration inom idrotten men också oroad. Ungdomarna 

upplever att de behandlas annorlunda på grund av sin bakgrund. De upplever idrotten som en 

frizon men trots det känner många av ungdomarna sig diskriminerade och känner sig som en 

underordnad grupp. Språkbarriärer och saknade av kunskap kring hur svenska idrottsföreningar 

är organiserade kan upplevas som exkluderande (Hertting & Karlefors, 2016). 

 

Fundberg (2003) menar det kan ses på två sätt. Ur ett perspektiv kan idrottsrörelsen välja att 

städa utanför sin dörr då den har en lockande kraft men den kan kanske inte ta ansvar och ha 

den förmågan att sträcka sig utanför arenan. Fundberg menar att idrottsrörelsen kan påverka 

vad som sker inom idrottsverksamheterna och skapa förutsättningar för lika villkor men det 

försvåras när idrotten förväntas ta ansvar även utanför verksamheten. Det andra perspektivet är 

att se idrotten som ett medel, en väg till något. En aktivitet som utför något av egen kraft. Med 

detta menar Fundberg att idrotten kan vara ett verktyg som underlättar livet i vardagen. 

 

4.4.3 Flickor med utländsk bakgrund 

Idrotten anses vara skapad av män och för män (Riksidrottsförbundet, 2013). Tävlingsidrotten 

blev mer attraktiv under 1900-talet men ansågs vara olämpligt för kvinnor att delta. Män sågs 

som idrottare och kvinnor som kvinnor. Detta är även något som syns inom idrotten än idag då 

de olika sporterna tituleras annorlunda när damer deltar, exempelvis damfotboll istället för 

fotboll (Grahn, 2008).  
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Tonårsflickor med utländsk bakgrund deltar minst inom föreningsidrott (Hedenborg, 2017). Ett 

problem som forskare har stött på, är att det inte forskas mycket kring målgruppen som inte är 

aktiva, utan fokus ligger på dem som idrottar (Hedenborg, 2017). I den studien som utformats 

av Hertting och Karlefors (2012) framkommer det att barn med utländsk bakgrund saknar 

kunskaper om var föreningarna finns och hur en kontakt sker. Hedenborg (2017) menar att 

flickor födda utanför Europa är den grupp som idrottar minst då flickorna har andra krav än 

pojkar och förväntas inte delta i idrott. Oftast kommer flickorna från familjer där föräldrarna 

helt saknar idrottsvanor. Ytterligare faktorer som påverkar är social klass, kön och bakgrund, 

dessa faktorer samt jämställdheten mellan kvinnor och män. Den största skillnaden syns i 

invandrargrupperna från mellanöstern och Nordafrika då flickorna har större krav och förväntas 

syssla med hushållsarbete. Kultur är ytterligare en faktor som har en påverkan till det låga 

deltagandet. 

  

För flickor och kvinnor med utländsk bakgrund där religion är en del av vardagen, kan det 

uppstå problematik mellan idrott och religion, då det finns religioner som ställer krav på 

klädseln (Larsson, 2017). Hertting och Karlefors (2012) har studerat synen på idrott hos 

utländska flickor. Flickorna var inte bekväma med att idrotta i för lite kläder men det framkom 

också att de tidigare varit delaktiga under spontanidrott tillsammans med pojkar i sina 

hemländer. Aktiviteten idrott anses inte vara problemet utan tillgängligheten av att utföra det 

på deras villkor. Det som framkommer i studien av Tirone, Livingstone, Miller och Smith 

(2010) är bland annat att kunskapen hos en del tränare är bristfällig kring andra etniska grupper 

och religion. Tränare saknar kunskap kring de behov dessa grupper har och hur dessa ska 

tillgodoses. I studien framkommer det även att flickor har det ännu svårare att känna sig 

inkluderad. Hänsyn tas inte om flickor inte vill utöva en aktivitet med pojkar (Miller & Smith, 

2010).  

 

Synen på idrott som finns i hemmet påverkar flickornas deltagande. Kunskaperna kring fysisk 

aktivitet upplevs som begränsade vilket påverkar flickornas möjligheter till fysisk aktivitet, 

något som även upplevs inom skolidrotten (Dagkas, Benn & Jawad, 2011). Strandbu och 

Walseth (2014) har studerat pakistanska flickors idrottsdeltagande där det framkommer att 

flickornas omgivning har en könsbestämd syn på vem som ska utöva idrott, exempelvis att det 

är något som pojkar utövar.  
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I Norge har Walseth (2008) i sin studie tittat på hur flickor med utländsk bakgrund upplever sitt 

deltagande inom idrottsföreningar genom att kartlägga hur socialt kapital uppstår inom en 

förening och dess inflytande på samhället. Studien visade att idrott är en arena där flickornas 

olika kulturer kan mötas och där även flickorna kan lära sig av varandras kulturer. Walseths 

studie påvisade även att flickorna ökade det sociala kapitaetl med sammanbindande och 

överbryggande relationer. Detta gav nya möjligheter utanför idrotten. Däremot skapades dessa 

relationer endast med personer av utländsk bakgrund och inte till personer med norsk bakgrund 

(Walseth, 2008).  

 

Lundvall (2009) menar att svenska idrottsföreningar bör bli mer inkluderande. För att det ska 

kunna ske bör föreningar arbeta med de villkor som finns inom idrotten och dess strukturer. 

Detta inkluderar enligt Fundberg (2017) att reflektera över vad som kan upplevas som ett hinder 

för målgruppen och utveckla det. 

 

4.5 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att idrott har stor betydelse för många barn och ungdomar i 

Sverige och internationellt. Det finns däremot forskning som pekar på att deltagande sjunker. 

Den största minskningen sker under tonåren och den sjunker mest hos flickor. Anledningarna 

till det varierar, ungdomarna upplever att de inte har tid och att det finns andra saker i livet som 

anses vara viktigare. De som fortsätter menar att stödet från föräldrar har varit det allra 

viktigaste men också gemenskapen i laget.  

 

Idrottsverksamheterna har fått större betydelse för barn och ungdomar av utländsk bakgrund då 

det anses vara ett verktyg som underlättar för dem att lättare komma in i samhället men 

forskningen visar att målgruppen känner sig exkluderade på grund av sin bakgrund. 

Ungdomarna beskriver att de särbehandlas och diskrimineras. Vidare beskriver forskningen att 

flickor med utländsk bakgrund har större krav på sig hemifrån men att de även upplever 

exkludering från idrotten då den inte anses vara utformade för flickor med deras bakgrund. 

Orsakerna till denna exkludering är inte framställd men forskare lyfter upp okunskaperna kring 

människornas olikheter som den största orsaken. 

 

Denna studie undersöker därför vidare vilka faktorer som målgruppen flickor med utländsk 

bakgrund lyfter upp som främsta orsaken till varför de inte varit aktiva inom en idrottsförening. 
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Men också vad den upplevda synen är kring svenska idrottsföreningar och hur föreningar bör 

arbeta för att kunna nå ut till fler flickor med utländsk bakgrund. 
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5 Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt presenteras de teorier som har valts ut för att presentera analysen. Studiens teorier 

bygger på Putnams teori om ”Socialt kapital” och hegemoni ur två olika perspektiv – genus och 

etnicitet. Teorierna anses vara av relevans sett till den tidigare forskning som finns inom ämnet 

och kommer att användas som ett hjälpmedel för att analysera den samlade empirin och 

möjliggöra att besvara studiens syfte och frågeställning. Analysen kommer att ställas upp efter 

dessa teoretiska ramar. 

 

5.1 Putnam – Socialt kapital 

Putnams (2001) begrepp Socialt kapital bygger på studier från sociala enheter till studier av 

populationens karaktärsdrag. Han fokuserade också på hur hög andel som valt att delta i lokala 

organisationer (Portes & Vickström 2011). 

  

Putnam förklarar att individer tillförskaffar sig socialt kapital genom de relationer som finns i 

deras nätverk, dessa relationer är normbyggande. Det sociala kapitalet har ett eget värde då det 

har visat sig att det kan påverka den produktiva förmågan, både på individ- och gruppnivå. Det 

sociala kapitalet har sin utgångspunkt i ömsesidighet och pålitlighet i individernas relationer. 

Ömsesidighet och pålitlighet samspelar i ett gemensamt utbyte där människorna ställer upp för 

varandra, där de har en förväntan att de ska få något tillbaka. En idrottsförening där människor 

arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål ger upphov till ömsesidighet. Samhällen som har 

visat tecken på en djupgående ömsesidighet har visat sig vara mer effektiva och framgångsrika 

än samhällen som präglas av misstro. Den ömsesidighet som skapas i dessa sociala nätverk 

främjar människors relationer (Putnam, 2001). 

  

Det sociala kapitalet har en påverkan på individen och gruppen. För den enskilde individen 

ligger relationen och nätverket till stor grund för det valmöjligheter som hen ställs för. Detta 

medför att individer knyter band i relationer som gynnar dess egna intressen. Putnam för ett 

resonemang kring hur det går till när människor söker jobb. En individs egenskaper har lika 

stor påverkan som individens relationer och nätverk. Detta medför att relationer och nätverk 

spelar en avgörande roll i möjligheterna för att kunna erhålla ett jobb. Detta är ett exempel på 

vad Putnam beskriver som individuell socialt kapital (Putnam, 2001). 
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Putnam förklarar, att när individer skapar en tillit till andra människor som är olika dem själva 

växer individens sociala nätverk vilket ligger till grund för integration. En viktig grund är över 

byggandet av det sociala kapitalet. Den tillit som skapas av människor med olika bakgrunder 

såsom ursprung, trosuppfattning, identitet etc. ligger till grund för utvecklingen av det 

kollektiva nätverket (Walseth, 2016) 

  

När individer ingår och skapar relationer med andra människor som är enhetliga skapas 

sammanbindande socialt kapital (Walseth, 2016). Det sammanbindande sociala kapitalet kan 

ligga till grund för att stärka gruppens egen identitet och det kan även bidra till att stärka 

individens välmående. Däremot kan den stärkta tilltro för den egna gruppen skapa en 

antagonism mot de människor som befinner sig utanför det sociala nätverket (Putnam, 2001). 

 

Då flickor med utländsk bakgrund är den målgrupp som är mest underrepresenterad inom 

idrottsföreningar leder det till att målgruppen är utanför och missar det sociala kapital, 

tillgångar, som hade kunnat anskaffas genom idrotten. Teorin har valts ut för att kunna 

reflektera vad målgruppen går miste om och hur idrottsföreningar hade kunnat påverka deras 

vardag om de varit aktiva. 

 

5.2 Connells hegemonisk maskulinitet 

Den hegemoniska teorin utvecklades först av Antonio Gramsci (1891–1937) som var en 

italiensk kommunistisk politiker och filosof. År 1947 publicerades de brev som Gramsci skrev 

under sin tid i fängelset som beskrev hegemoni som en kraft eller dominans en social grupp har 

över en annan grupp. Hegemoni beskriver förhållanden kring den grupp som styr och de övriga. 

Den kännetecknas av ledarskap och auktoritet (Morton, 2007). Hegemoni har efter år 1947 

utvecklats och fått större spridning i samhället och begreppet kan användas ur flera perspektiv. 

Connell (1995) använder teorin för att beskriva den hierarkiska trappan som finns i samhället, 

där det manliga idealet står högst upp på trappan och alla som anses vara feminina är längst 

ned. 

 

Connells (2008) maskulinitetsteori menar att det finns ett manligt ideal i samhället som 

eftersträvas efter att uppnås av män. De som lyckas nå idealen tillhör den grupp som är högst 

upp i den hierarkiska trappan. Högst upp på genustrappan finns den heterosexuella mannen och 

längst ned den homosexuella mannen eller heterosexuella män som enligt normen har feminina 

sidor. Hegemoni kännetecknas av auktoritet, institutionell makt och kulturell ideal. Ideal kan 
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variera beroende på kultur och socioekonomisk tillhörighet, det förändras även genom tiden. 

Få kan nå upp till idealen men trots det utnyttjas och praktiseras de i enlighet med hegemoni 

och många män har en fördel av den. Det möjliggör för idealet att leva vidare (Connell, 2008). 

Detta innebär att kvinnor kommer vara underordnade männen så länge de manliga idealen 

upplevs som något viktigt att eftersträva. 

 

Det finns ett behov av att placera människor i fack. Människor avgör vid första ögonkastet vad 

som står framför, han eller hon. Vad som är manligt och kvinnligt utformas när vi växer upp 

och återuppbyggs genom livet. Människan själv bidrar till de sociala normer som finns genom 

hur hen beter sig i vardagen. Genusperspektivet kring femininitet och maskulinitet är samhällets 

normer som beskriver vad som kvinnligt och manligt. Normerna kring maskulinitet har under 

alla tider varit det rätta vilket har resulterat i att mannen har högre status (Connell, 1995).  

 

5.3 Hegemoni ur ett etniskt perspektiv 

Hegemoni upplevs som något som tas förgivet och inte ifrågasätts. Ett utövande av makt från 

en grupp till en underordnad grupp som har stort inflyttade i samhället. Den härskande 

hegemonin sätter de ramar som samhället eller i det här valet verksamheter ska utformas efter 

(Berglund Snodgrass, 2016). Dessa ramar representerar det rätta sättet att vara på och allt 

utanför exkluderas (De los Reyes & Mulinari, 2005). Fannon (1997) menar att i en ”vit” värld, 

där samhället är skapad för de vita kropparna blir det svårare för människor med andra 

bakgrunder att ta sig in i de samhället. Saker är inte lika lättillgängligt och dessa personer är 

inte lika privilegierad. Möjligheterna och hindren ser olika ut beroende på vilken etnicitet 

människor bär med sig. Även Ahmed (2007) säger att en vit man från lågklassen har större 

möjligheter att klättra upp i hierarkin än en svart man från medelklassen. Hegemoni utifrån ett 

etniskt perspektiv innebär att personer med svensk bakgrund tilldelar sina jämlikar fler fördelar 

och vice versa men fördelarna blir inte lika stora när två olika etniciteter möts. Att inte tillhöra 

normen påverkar hur snabbt en del människor lyckas få jobb eller boende. Detta är något som 

påverkar även personer av svensk bakgrund som inte tillhör den svenska normen (Mattson, 

2005). 

 

5.4 Tillämpning av teorier 

I studien används Putnams Sociala kapital för att beskriva de tillgångar som målgruppen missar 

genom att inte vara aktiva inom en idrottsförening. Hegemoni ur ett genusperspektiv och 
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hegemoni ur ett etniskt perspektiv används för att analysera respondenternas svar kring deras 

syn om svenska idrottsverksamheter. Teorierna används för att få djupare förståelse kring hur 

målgruppen ser på samhället och verksamheterna.  
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6 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som har tillämpats. Vidare presenteras en kort beskrivning 

av urval och tillvägagångssättet. Sedan beskrivs och förklaras hur studien förhåller sig till de 

etiska övervägande och de källkritiska ställningstagande. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av studiens genomförande. 

 

6.1 Datasamlingsteknik 

Kvalitativa och kvantitativa studier är två forskningsmetoder att ta hänsyn till vid utformandet 

av en studie (Bryman, 2018). Då denna studie ämnar studera en grupp och få en ökad förståelse 

för deras berättelser, åsikter och erfarenheter föll valet på 3n kvalitativa forskningsmetod. 

Informations- och respondentintervju kan utföras genom tre intervjuformer: Ostrukturerade, 

strukturerade och semistrukturerade (Hassmén & Hassmén, 2008). För att undvika ja- och ne-j 

frågor utformades en intervjuguide utifrån en semistrukturerad intervju som ger möjligheten att 

vara flexibel och tillåter att följdfrågor ställs (Bryman, 2018).  

 

Då studien inte har några avgränsningar kring geografi har respondenterna varit från olika 

geografiska områden, detta har begränsat möjligheterna till face-to-face intervju för samtliga. 

Intervjuerna har genomförts på tre olika sätt: Genom telefon, skriftligt och face-to-face. Det har 

tagits hänsyn till att möjligheten kring att kunna se och tolka kroppsspråk har varit begränsade 

(Bryman, 2018). 

 

Bryman (2018) menar att en intervjuguide är bra att använda för att kunna hålla sig till studiens 

syfte och frågeställning. Detta har varit ett hjälpmedel till samtliga sex intervjuer (Bilaga 1). 

Samma frågor har ställts till samtliga respondenter och följdfrågorna har varierat beroende på 

de svar respondenterna har gett.  

 

6.2 Bearbetning och analys av data 

Under intervjutillfällena har samtliga respondenter frågats om tillåtelse för att spela in 

intervjuerna. Detta gjordes för att inte behöva föra anteckningar, det skulle öka risken för att 

missa något viktigt som respondenten säger. Det är ett sätt att hålla minnet färskt och kunna gå 

tillbaka till det som har sagts. För att underlätta analys av den insamlade data har samtliga 

intervjuer transkriberats. Anledningen till detta är för att analysen ska bli sanningsenligt men 

också försäkras om att det som har använts är det som har sagts (Bryman, 2018).  
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Den insamlade empirin har noggrant granskats och färgkodats. Färgkodningen har skett utifrån 

studiens frågeställning och de teoretiska perspektiven. Det har underlättat och möjliggjort för 

en tematiserad empiri (Tjora, 2012). Den insamlade data har strukturerats upp utefter de 

teoretiska ramarna där paralleller till tidigare forskning har dragits. 

 

6.3 Källor och källkritik 

En källa är en referens som används för att förstärka beläggen i texten. Google Scholar och One 

search är två verktyg som har använt för att stärka studien med trovärdiga källor i form av 

litteratur och artiklar. Dessa två söktjänster verifierar och godkänner böcker och artiklar innan 

de publiceras på dessa tjänster. 

 

Vad som är sanningsenligt kan vara svårt att bedöma. Källkritik innebär att det finns 

metodregler för att definiera vad som är sant (Thurén, 2013). Genom att vara källkritisk och 

värdera källorna ökar tillförlitligheten på studien samt att det ökar kvaliteten. Enligt Thurén 

(2013) finns det några kriterier att utgå från när värderingen av källorna sker. De fyra kriterierna 

är: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Nedan följer en beskrivning på de fyra 

kriterierna som studien kommer att behandlas kring vid granskning av källor. 

 

Äkthet innebär att trovärdigheten är hög och likaså trovärdigheten till källan. Det är av stor vikt 

att källan är vad den utger sig att vara. Var artiklar är publicerade och i vilket syfte är också en 

sak att ha i hänsyn till. Vid val av intervjuer kommer frågeställningarna vara personligt knutna 

för att öka trovärdigheten i studien, respondenterna ska berätta om deras egen syn på 

föreningslivet i Sverige. 

  

När källan är publicerad är ett annat kriterium. Alltså tiden, är källan aktuell? Finns det mer 

aktuell forskning kring ämnet är det bättre lämpat att använda det istället. Det är något som 

tagits hänsyn till under tidigare forskning och istället valt den forskning som är mer färsk. 

  

Den tredje kriteriern är oberoende. Det är viktigt att källan pratar kring sina egna upplevelser 

och inte någon annans. Inte heller berättelser som man hört är av relevans då situationer kan 

tolkas på olika sätt beroende på vem mottagaren är.  
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Fjärde kriteriet är tendensfrihet. Detta innebär att ha i åtanke vem källan är och hens personliga 

åsikter som kan ge en falsk bild av verkligheten och berättelser förvrängs för att det ska passa 

hens intressen. 

 

Dessa punkter har tagits i beaktning genom att avgränsa ålder på respondenterna till yngre 

målgrupp för att minnet kan upplevas som mer färskt. Genom intervjuguiden har det 

möjliggjorts att ställa frågor som direkt riktas till respondenterna. De har kunnat prata utifrån 

deras uppväxt och vad de har upplevt. 

 

6.4 Urval 

Utifrån studiens syfte och frågeställning skedde valet av respondenter utifrån sannolikhetsurval. 

Varför är flickor med utländsk bakgrund den målgrupp som är minst aktiv inom en 

idrottsförening? För att kunna besvara frågor som dessa ansågs den berörda målgruppen bäst 

lämpad för att delta i denna studie. Metoderna som har använts för att nå ut till målgruppen har 

varit främst genom sociala medier som Facebook och Twitter. Anledningen till att denna metod 

valdes är på grund av att ämne är väldigt känsligt och respondenterna själva ska kunna få välja 

om de vill delta i studien. Genom att låta respondenterna kontakta oss anser vi att vi får ett ökad 

förtroende som leder till att det ger bättre svar i de semistrukturerade intervjuerna. Detta 

tillvägagångssätt utvecklades till en snöbollsurval (Bryman, 2018). Det innebär att personer 

med liknande bakgrund som inte föll inom ramarna av studien vidarebefordrar informationen 

till berörd målgrupp. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde att sex semistrukturerade intervjuer 

kunde slutföras. Flickorna i denna studie representerar inte hela målgruppen utan ger större 

förståelse för hur det kan se ut för en del flickor med utländsk bakgrund. 

 

Studiens begränsningar på vem som anses vara en flicka med utländsk bakgrund har utgått ifrån 

Statistiska Centralbyråns (2010) kriterier. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) tillhör en 

person målgruppen om personen är född i ett annat land eller född i Sverige men har två 

föräldrar som är födda i ett annat land. Nedan följer en kort beskrivning kring de sex 

respondenter som deltagit i studien. Respondenterna är från ålder 17 till 24. För att skydda deras 

identitet används inte de deltagande flickornas riktiga namn utan pseudonymer enligt 

nedanstående beskrivning. 

 

6.4.1 Respondenter 

Aisha: 18 år och är född i Sverige. Båda föräldrarna är födda utomlands: Kosovo respektive 

Makedonien. Hon är en student.  
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Florentina: 19 år och är född i Sverige men har båda föräldrarna födda i ett annat land: Kosovo 

och Bosnien. Hon arbetar idag. 

 

Shanel: 20 år och är född i Sverige men har båda föräldrarna födda i ett annat land: Iran. Hon 

är en student. 

 

Aida: 20 år och är född i Sverige, båda föräldrarna är födda i ett annat land: Bosnien och Irak. 

Hon är en student. 

 

Jasmine: 24 år och är född i Sverige men har båda föräldrarna födda i ett annat land: Irak. Hon 

arbetar idag. 

 

Arya: 24 år och född i Sverige men har båda föräldrarna från ett annat land: Kurder från Irak. 

Hon studerar och arbetar idag. 

 

6.5 Genomförande 

Under första kontakten med respondenterna förklarades och beskrevs studien och syftet med 

den. En av respondenterna framförde önskemålet att utföra sin intervju skriftligt då hon ansåg 

det vara enklare för henne att skriva ner sina tankar. Trost (2005) menar att det är intervjuarens 

uppgift att respondenten är trygg med och under intervjuns gång. Då ämnet är känsligt 

beslutades att respondenterna själva fick välja hur intervjun skulle gå tillväga. Det erbjöds 

skriftlig intervju, face-to-face intervju och intervju via telefon till samtliga respondenter. Tre av 

intervjuerna genomfördes via telefon, två intervjuer genomfördes face-to-face och en intervju 

var skriftlig. Fem av dessa sex intervjuer spelades in och samtliga transkriberades. 

 

Intervjuerna utfördes utefter den intervjuguide som tagits fram för att besvara studiens 

frågeställning. De semistrukturerade intervjuerna och de öppna frågorna tillät respondenterna 

att prata fritt om sin uppväxt, idrott och synen på idrottsföreningar. Respondenterna tillfrågades 

om de har någon anhörig som deltar eller tidigare varit aktiv inom en förening och gick vidare 

in på deras syn på svenska idrottsföreningar. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Iphone 

som sedan transkriberades med dataprogrammet Express Scribe Transcription. 
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6.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till olika etiska övervägande. Ejvegård (2009) menar att det finns 

punkter som är viktiga som ska lyftas upp och som bör inledas med under en intervju. Den som 

intervjuar ska presentera sig själv och studien. Vidare ska hen framföra hur materialet ska 

användas och behandlas men också att intervjun och materialet är konfidentiellt. Intervjuaren 

ska visa uppskattning och tacka för att respondenten tagit tid att delta i studien. Samtliga punkter 

har tagits hänsyn till under samtliga intervjuer. Respondenterna meddelades att intervjun är 

frivillig och att de när som helst har möjlighet att avbryta den. De har även godkänt inspelningen 

av intervjuerna. Samtliga respondenter tackade ja till att få den slutgiltiga studien skickad till 

sig vilket Ejvegård (2009) menar att det visar och ökar graden av seriositet. 

 

Studien tar också hänsyn till de kriterier som Vetenskapsrådet har kring forskning. De syftar 

till att respondenten/deltagaren inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, samt inte heller 

utsättas för förödmjukelse eller kränkning under forskningsperioden. Utöver 

individskyddskravet delas de forskningsetiska kraven upp i ytterligare fyra allmänna 

huvudkrav. Kraven som ska följas är: informationskravet, konfidentielltskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2018). 

  

Informationskravet innebär att forskaren ger information om studiens syfte och processen av 

hur datainsamling ska fortlöpa. Informationen har förmedlats via externa hjälpmedel som tex. 

via telefon, sms och mejl vid första kontakt med respondenterna. 

 

Konfidentielltskravet strävar efter att alla uppgifter som samlats in under forskningen ska ges 

största konfidentiellt. Det råder tystnadsplikt av den delade informationen man anskaffat sig. 

Deltagaren förblir anonym under studiens gång.  

  

Nyttjandekravet berör den insamlade fakta som har införskaffat sig från 

deltagarna/respondenterna. Där datainsamlingen enbart används i det syfte som har angivits till 

respondenten. Den insamlade data används endast i syfte att besvara studiens syfte och 

frågeställning. 

 

Respondenterna har delgivits information om studiens syfte genom den kontakt som har varit 

via sociala medier. Kontakten har skett privat. De informerades om att samtalet behövs spelas 

in för att underlätta analysen och besvara studiens frågeställning. Intervjuerna har anpassat 
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utefter respondenterna och i ett av fallen ville respondenten inte spelas in och istället ville utföra 

intervjun skriftligt. Det respekterades. Respondenternas namn i studien har ändrats för att 

förhållas till konfidentielltskravet. 
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7 Resultat 
Nedan redovisas den insamlade data som framkommit genom de intervjuer som har utförts med 

sex flickor i åldrarna 18 till 24. Samtliga av flickorna är födda i Sverige men har båda 

föräldrarna födda i ett annat land. Länderna som är representerade är Kosovo, Makedonien, 

Iran, Irak och Kurdistan. Resultaten redovisas utifrån studiens centrala frågeställningar. 

 

7.1 Vilka anledningar nämner flickor med utländska bakgrund till att de 
inte är aktiva inom den svenska föreningsidrotten? 

Under samtalen med flickorna uppgav de olika anledningar till att de inte har varit aktiva inom 

en idrottsförening. Samtliga var positiva till idrott men hade olika orsaker till att de inte kunnat 

delta. Endast en av dem uppgav att hon inte har varit intresserad av idrott men största 

anledningen till varför flickorna inte varit aktiva har varit på grund av någon form av 

exkludering av samhället.  

 

Ne alltså jag har aldrig vart.. så här jättesportig av mig men samtidigt som sagt 

så växte jag upp i ett samhälle där man inte blev så inkluderad i allting så det 

tror jag är den största anledningen till att jag.. inte gick in det (Florentina, 19) 

 

Florentina beskriver att hennes familj var den enda familjen av utländsk bakgrund i deras 

bostadsområde. Hon berättar även att hennes lillasyster tvingats byta fotbollsklubb vid ett 

tillfälle på grund av exkludering i form av rasism. 

 

Exkludering av personer med utländsk bakgrund nämns hos samtliga respondenter som en 

anledning till att andra flickor med utländsk bakgrund inte deltar. Vidare menar de att det inte 

är många föreningar som går ut till förorterna och försöker få med flickorna men inte heller när 

personer med utländsk bakgrund bor i områden där majoriteten är av svensk bakgrund blir de 

inkluderade. Flickorna menar att denna exkludering påverkar hela familjen och inte endast dem 

men påpekar att det är lättare för pojkar med utländsk bakgrund att gå med.  

 

För Jasmine var mobbning en av anledningarna, då föräldrarna inte hade de ekonomiska 

förutsättningar för att köpa fotbollsskor blev respondenten automatisk utfryst av de andra 

flickorna med svensk bakgrund.  
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När jag var liten så testade jag på fotboll men med tanke på jag var den enda 

sosseungen, socialbidragsungen, i klassen så gjorde det att mina föräldrar hade 

inte råd att köpa fotbollsskor till mig. Så då blev jag utmobbad. Jag var där en 

gång sen kom jag aldrig tillbaka (Jasmine, 24 år) 

 

Jasmine säger att det är synd att den upplevelsen gjorde att hon inte ville gå tillbaka dit då hon 

tror att idrotten hade kunnat bidra väldigt mycket i hennes liv och framförallt på den sociala 

biten. Hon upplever att personerna på hennes arbetsplats har mycket mer att prata om då de 

flesta har koll på vad som händer inom idrottsvärlden och idrott är ett återkommande ämne på 

arbetsplatsen. Detta menar hon är en följd av att inte varit aktiv inom en idrottsförening. Hon 

har inte samma kunskaper om idrott och känner sig utanför när det samtalas på arbetsplatsen.  

 

Två av flickorna uppgav ett stort intresse av att ha velat vara aktiv men där föräldrarna har haft 

den avgörande rollen. Anledningarna har varierat. I Aishas fall ansågs sport vara en killgrej 

medan flickor har skyldigheter att ta hand om hushållet. Även Arya är inne på samma tema men 

utvecklar det till att det är ett sätt att begränsa och kontrollera flickorna.  

 

Jag har ju aldrig fått, liksom de e… Jag har ju knappt fått asså gå ut och träffa 

vänner (Arya, 24 år) 

 

Mina föräldrar tyckte inte att sport hade passat mig. Jag sa att jag ville börja 

spela fotboll men de sa nej. Jag ville testa på ridning men de var emot det också. 

De rekommenderade tennis och jag sa okej, men det hände inget (Aisha, 18 år) 

 

Även Arya säger att hon i sin omgivning märker tydliga skillnader på personer med utländsk 

bakgrund och svensk bakgrund då hon har mindre gemensamt med personer av svensk 

bakgrund och detta är till följd av att hon inte fått vara delaktig inom idrott, som är en självklart 

sak i det svenska samhället. För Aisha är det främst kunskaperna om fysisk aktivitet och hälsa 

som hon gått miste om till följd av detta. 

 

En av respondenterna beskriver en annan form av exkludering där hon upplevt att hon inte 

passade in i idrottens mall, något som utformades genom idrotten i skolan. Hon beskriver sig 

själv som blyg och tillbakadragen 
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Det fanns fördomar av lärarna tyckte jag liksom.. Typ det var någon 

fotbollsmatch vi hade spelat, så kom läraren fram till mig och sa att fotboll inte 

riktigt var min grej (Aida, 20 år) 

 

Aida beskriver vidare att känslan som hon har fått från idrott är att man bör ha en viss 

personlighet för att passa in där. Den bilden förstärktes av idrottslärare på den skolan hon gick 

på då lärarna oftast favoriserade de bättre eleverna. 

 

Under samtalen blev det naturligt för flickorna att prata om de flickor med utländsk bakgrund 

som finns i deras omgivning för att ge större perspektiv. Detta anses vara av relevans för studien 

för att få djupare förståelse kring ämnet. Samtliga respondenter upplever att, för många av 

flickorna med utländsk bakgrund, är prioriteringarna i hemmet annorlunda. Många flickor 

fostras till att ta hand om hemmet och idrott inte är en självklar del i livet som flicka med 

utländsk bakgrund. 

 

Jag hade en tjejkompis som ville börja spela fotboll men hennes föräldrar tyckte 

att det va en killsport liksom, det skulle hon inte hålla på med (Aida, 20 år) 

 

Hon avrundar med att tillägga att en del, precis som hon själv, inte upplever att de hör hemma 

där, att flickorna upplever att de inte passar in. Även Jasmine reflekterar över flickor med 

utländsk bakgrunds deltagande inom skolidrotten och säger att det inte var många som deltog, 

anledningen vet hon inte. Vidare pratar hon om de vänner som har haft förhinder hemifrån. Där 

vardagen har varit kontrollerande av anhöriga. 

 

På frågan varför flickor med utländsk bakgrund är underrepresenterade svarar respondenterna 

att det är den sexistiska synen inom idrotten som påverkar. Flickor ska inte idrotta, det är en 

killgrej.  

 

Det är bara att lägga till att, för tjejer med utländsk bakgrund, dem är ju, det 

läggs på rasism också till den här sexismen (Florentina, 24 år)  

 

Florentina beskriver att utländska flickor har fler hinder än andra målgrupper, detta 

menar hon är anledningen till att målgruppen är underrepresenterad. Hon menar att 
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flickor allt som oftast är underrepresenterad men för utländsk flickor blir det ännu 

svårare då de har en utländsk bakgrund. 

 

7.2 Vilken syn på föreningsidrottande har flickor med utländsk bakgrund? 

För att få större förståelse kring respondenternas relation till idrottsföreningar fick de frågan 

om deras familj har en relation till föreningar och om någon i familjen tidigare varit eller är 

idag aktiv. Fyra av sex respondenter uppgav att de har haft syskon som varit aktiva och i endast 

ett av fallen var det en syster som varit aktivt. Utöver syskonens deltagande som inte heller varit 

långvarigt, var det inte ett återkommande ämne i hemmet. Tre av respondenterna säger att de 

upplever att det är svårare för personer med utländsk bakgrund att gå med i en förening. 

 

Ska jag vara ärlig asså så som svenne ja, som invandrare nej (Jasmine, 24) 

 

De tre respondenterna upplever att svenska idrottsföreningar är en arena som består av personer 

med svensk bakgrund och är framtagen för dem. De menar att en person med svensk bakgrund 

accepteras lättare än personer med en annan etnicitet. De saknar större förståelse kring hur en 

förening är uppbyggd och fungerar. Endast en respondent upplever att föreningar är till för alla. 

För att bli accepterad bör man passa in i den mall som finns inom idrottsföreningar. Med den 

idrottsliga mallen menar de att man bör vara och bete sig likadan som alla andra som deltar. 

Men samtliga är positiva till den påverkan idrotten ger i samhället och anser att alla bör var 

aktiva inom det. 

 

Samtliga respondenter berör samma problem, att sport och idrott är aktiviteter som är anordnade 

för pojkar. De menar att det är ett samhällsproblem i stort och ger exempel på damfotboll där 

ordet dam sätts före för att markera att de inte är en del av fotbollen generellt utan tillhör 

damfotboll. Det upplevs som ett behov att markera vad som är pojk- och flickidrott. 

 

Kvinnor hör inte hemma inom idrotten som jag sa tidigare. Att kvinnor ska, 

alltså både svenskar och invandrare har den här synen, eller generellt inte alla. 

Att kvinnor ska göra tjejgrejer och inte killgrejer (Jasmine, 24 år) 

 

Hon beskriver vidare att idrott alltid har varit något som tillhört pojkar och att det lever kvar 

ännu oavsett etnicitet. Något om syns när herrlaget och damlaget i fotboll spelar, damernas 

framgångar framhävs inte på samma sätt trots större framgångar än herrlaget. 
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Vidare pratar de om kultur och heder som påverkar utländska flickornas deltagande. Flickorna 

betonar att det inte är endast familjerna som hindrar flickor från att delta utan också samhället 

vilket syftar till att flickor med utländsk bakgrund har fler hinder på vägen till en 

idrottsförening. Två av respondenterna tog slöjan som ett exempel och säger att idrottsrörelsen 

i stort inte är accepterande mot en del flickor som inte klär sig utifrån idrottens ”regler”.  

 

Synen på idrottsföreningar är blandad. Idrottsverksamheterna upplevs som exkluderande men 

respondenterna lyfter upp många viktiga roller som de anser att idrotten har i samhället och som 

kunde hjälpt dem med om de varit aktiva.  

 

Jag tror att det skulle gett mig en gemenskap, nya vänner. (Shanel, 20 år) 

 

Samtliga respondenter lyfter upp att de hade fått en större gemenskap och fler vänner. Bättre 

hälsa, bättre självförtroende och en enklare väg in i samhället är andra faktorer som de tror att 

de hade fått genom idrottsföreningar. 

 

7.3 Hur anser flickor med utländsk bakgrund att den svenska 
idrottsrörelsen behöver arbeta för att fler av ska kunna och vilja delta? 

Respondenterna är eniga om att föreningarna bör jobba aktivt med att visa upp sig i de områden 

där det bor många personer av utländsk bakgrund. De menar också att föreningar bör jobba för 

att vara mer inkluderande för att kunna nå ut till målgruppen, exempelvis bör föreningar arbeta 

med att vara mer accepterande kring individernas olikheter som finns i samhället.  

 

Jag tror först och främst att man välkomnar dem. Att man gör aktiviteter så att 

skolan har en.. spelar en stor roll där.. liksom att man berättar hur man ska ta sig 

till väga, vad man ska göra (Florentina) 

 

De poängterar också att det är hela samhället som behöver arbeta tillsammans för att nå en 

förbättring. Idrottsföreningarna bör arbeta med att få en ökad jämställdhet men också hantera 

den exkludering som kan uppstå inom föreningarna. Ett sätt är att prata om varandras olikheter. 

 

Vidare diskuteras det om föräldrarnas roll och hur Sverige bör arbeta för att öka kunskaperna 

kring idrott och fysisk aktivitet då respondenterna menar att många föräldrar med utländsk 
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bakgrund inte har större kunskaper kring varför barn och ungdomar bör idrotta.  Framförallt 

lyfta upp varför det är viktigt att flickor också bör delta i idrott. 

 

Gå till områden där det finns invandrare. Upplys i skolan, skicka brev till alla, 

ring hem som telefonsäljare fast istället vara informerande. Hitta sätt att upplysa 

föräldrar om att det är okej att deras döttrar utövar sport. Berätta för dem hur 

mycket det gynnar dem i framtiden. Säg till dem att barn måste vara barn och 

utvecklas. (Aisha) 

 

Samtliga respondenterna föreslår och menar att fler föreningar och myndigheter bör nå ut till 

föräldrarna genom att försöka öka kunskaperna kring varför det är viktigt att barn och ungdomar 

är fysiskt aktiva. Ett sätt är att lyfta upp diskussioner om det i skolan och försöka nå ut till 

föräldrarna där.  

 

Respondenterna menar att dessa frågor bör bli ännu djupare då många flickor inte har en talan 

och även lära ut de mänskliga rättigheterna som var och en i Sverige har. Fem av sex 

respondenter nämner att hedersförtryck är en av anledningarna till att flickor med utländsk 

bakgrund inte deltar och att det svenska samhället bör arbeta med att informera om de rättigheter 

och skyldigheter som finns i Sverige. 

 

Man ska lära ut mer. Att det man lever inte är det rätta, att man har rätt till egna 

åsikter, att man är värd något mer än att bara lyda. Alltså man har ju… tystnad.. 

Vad ska man säga.. Rättigheter och inte bara skyldigheter. (Arya) 

 

Genom att öka diskussionerna kring problematiken som finns menar flickorna att det är ett steg 

mot rätt riktning i att öka kunskaperna kring vad det innebär att vara en del av det svenska 

samhället.  

 

7.4 Sammanfattning 

Resultaten i studien visar på att flickor med utländsk bakgrund upplever exkludering i samhället 

och menar att det är något som finns inom idrottsföreningarna. Exkluderingen har visats i olika 

former. Respondenterna menar att det finns en syn på vem som bör vara aktiv och hålla på med 

idrott både i hemmet och i samhället. Idrott anses vara något som är formad för pojkar, där 
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flickor inte förväntas delta. Vidare framkom det att flickorna upplever svårigheter ta sig in i 

samhället på grund av deras bakgrund och på så sätt även i idrotten. Idrottsföreningarna upplevs 

som slutna, där främst personer av svensk bakgrund är välkomna att delta. Dessa faktorer anses 

påverka det låga deltagande hos flickor med utländsk bakgrund men respondenterna menar att 

dessa frågor går djupare än så. Respondenterna påpekar däremot att dessa frågor går ännu 

djupare då deras upplevelser har varit att flickor med utländsk bakgrund är begränsade 

hemifrån. Flickorna har andra krav och anses stanna hemma och ta hand om hushållet. 

Respondenterna menar att deltagande av målgruppen skulle öka om fler diskussioner kring 

fysisk aktivitet meddelas och diskuteras med föräldrar av utländsk bakgrund. 
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8 Analys 
Den insamlade data kommer i detta avsnitt analyseras med hjälp av studiens teoretiska 

perspektiv. Resultaten och analysen kommer även ställas i relation till tidigare forskning på 

området. Mot slutet av kapitlet förs även en metoddiskussion och tankar om vidare forskning 

lyfts. Kapitlet avslutas med studiens viktigaste slutsatser. 

 

8.1 Socialt kapital 

Idrott är en arena där relationer byggs och där det finns möjlighet att anskaffa socialt kapital. 

Idrott har även blivit en integrationsarena för nyinkomna, en arena som ska hjälpa dessa 

individer med språket för att lättare ta sig in i samhället (Peterson, 2000). Det finns siffror som 

visar att målgruppen flickor med utländsk bakgrund är underrepresenterade (Claesson, 2010). 

Orsakerna till detta är många, tidigare forskning visar att föreningarnas och ledarnas kunskaper 

kring klädsel och olika etniciteter upplevs som ett hinder för många flickor (Miller & Smith, 

2010). En annan faktor är den bristande kunskapen kring fysisk aktivitet som finns i hemmet 

(Dagkas, Benn & Jawad, 2011). Det sociala kapitalet som kan anskaffas genom idrotten 

påverkar målgruppen flickor med utländsk bakgrund då majoriteten av dem inte är aktiva inom 

en idrottsförening. Peterson (2000) beskriver idrottsföreningar som samhällsnyttiga där barn 

och ungdomar med utländsk bakgrund kan socialisera sig med barn och ungdomar av svensk 

bakgrund. Det gör att de i längden kommer kunna öka sitt sociala nätverk och öka sin 

gemenskap. Detta är något som även respondenterna svarade på vid frågan om vad idrotten 

hade kunnat tillföra i deras liv om de hade varit aktiva. Fem av studiens sex respondenter 

svarade att det hade tillfört en ökad gemenskap och resulterat i fler vänner. För även om 

respondenterna upplever idrotten som exkluderande sett till etnicitet så menar de att idrott bidrar 

med många viktiga faktorer så som gemenskap, värme och hälsa. Vidare pratade flickorna kring 

hur de känt sig exkluderad på arbetsplatserna och bland personer med svensk bakgrund då 

bristen av kunskaper kring olika idrotter har gjort svårt för flickorna att vara delaktiga i 

konversationer.  Respondenterna saknar dock det sociala kapital som krävs för att få tillträde 

till den svenska föreningsidrotten. Detta handlar om de begränsade kunskaperna kring hur 

idrottsverksamheter bedrivs i Sverige och var verksamheterna finns (Hertting & Karlefors, 

2012). Detta gör alltså att flickor med utländsk bakgrund riskerar att bli ännu mer exkluderade 

från samhället då de både saknar det sociala kapitalet för att komma med i föreningsidrottandet 

och sedan inte får chansen att anskaffa sig det sociala kapitalet som medverkan i idrotten för 

med sig för de som har tillträde. 
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8.2 Hegemoni ur etnisk perspektiv 

Exkludering av samhället var det största anledningen till att flickorna upplevde att de inte 

lyckats ta sig in i en idrottsförening. Trots Riksidrottsförbundets (2013) vision om att svensk 

idrott ska vara öppen för alla visar den samlade empirin att så är inte alltid fallet, något som 

uppmärksammas av tidigare forskning. Både nationellt och internationellt visar forskning att 

barn och ungdomar med utländsk bakgrund känner sig exkluderade. Ungdomar med 

migrationsbakgrund i Kanada upplevde fördomar inom sina idrotter som även lett till 

utanförskap (Doherty & Taylor, 2007). Denna känsla upplevs även av ungdomar med utländsk 

bakgrund som lyckats ta sig in i en idrottsförening här i Sverige (Fundberg, 2003). Ungdomarna 

kände sig som en underordnad grupp och behandlades annorlunda på grund av sin bakgrund, 

detta stärks av respondenterna som också menar att det finns exkludering av personer med 

utländsk bakgrund vilket är anledningen till att få flickor med utländsk bakgrund är aktiva. 

Föreningarna i Sverige upplevs som stängda och anpassade för personer med svensk bakgrund. 

Fem av sex respondenter menar att personer med utländsk bakgrund har betydligt svårare att gå 

med i en idrottsförening. Florentina lyfter upp sin lillasyster som ett exempel som försökt vara 

aktiv och älskat fotboll men hon tvingades byta fotbollsklubb då hon kände sig diskriminerad 

och utanför. Lillasyster utövar inte längre fotboll och Florentina menar att även generellt i 

samhället känner personer med utländsk bakgrund sig exkluderade. Kanske är det en följd av 

att andra personer med utländsk bakgrund har blivit diskriminerad och har berättat om hur det 

är att vara aktiv. Hertting & Karlefors (2016) menar att de språkbarriärer som finns kan 

upplevas som exkluderande för personer med utländsk bakgrund. 

 

Idrottsföreningar målas upp som samhällsnyttiga och används som en arena för att integrera 

nyinkomna in i samhället (Peterson, 2000). Det är däremot av stor vikt att diskutera och 

undersöka hur Riksidrottsförbundet arbetar med för att få bort problemet med den exkludering 

som ungdomar med utländsk bakgrund upplever. Det är även av stor vikt att komma ihåg att 

samtliga sex respondenter är födda i Sverige med trots det har eller upplever exkludering på 

grund av sin etnicitet. Personer som kommer till Sverige har svårare med språket och svårare 

att hitta föreningar (Fundberg, 2003) men hur har Sveriges största folkrörelse lyckats missa 

dessa barn och ungdomar men framförallt flickor med utländsk bakgrund som är födda i 

Sverige? Respondenterna menar att för flickor med utländsk bakgrund, som exkluderas på 

grund av etnicitet blir dessa hinder ännu större på grund av deras kön då idrottsvärlden 

fortfarande anses tillhöra pojkar.  
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8.3 Hegemoni ur ett genusperspektiv 

Studiens syfte var att undersöka varför flickor med utländsk bakgrund är minst aktiva inom 

svenska idrottsföreningar (Pihlblad, 2017). Hedenborg (2017) menar att flickor med utländsk 

bakgrund har andra krav än pojkar, denna åsikt delas även av fem av denna studies respondenter 

som säger att flickor måste vara hemma och ta hand om hemmet. Det finns lite forskning 

kopplad till idrott som pekar på att hedersförtryck är en del av faktorerna men det är något som 

lyfts upp av respondenterna. Arya har alltid haft en stor önskan om att få idrotta men hennes liv 

har varit begränsad och hon berättar att hon har knappt fått gå ut och träffa vänner. 

Respondenterna påpekar också att det är inte endast i hemmet som flickor är begränsade utan 

även av samhället som de har en uppfattning av även reflekteras i idrotten i sig. 

Idrottsverksamheterna har byggts upp för män av män. Det finns attityder inom idrotten som 

fortfarande hintar om att så är fallet. Detta är något som även framhävs av Grahn (2008) som 

säger att det fortfarande syns en skillnad gällande genusperspektivet inom idrotten. När 

damlaget i fotboll spelar är människor snabba med att titulera det som damfotboll, något som 

även används i media. Respondenterna säger att deras syn på idrottsverksamheter är att de inte 

är välkomna och att deras kön är en av anledningarna till det. De menar att idrotten är främst 

en arena för pojkar, flickor får vara med men de får helst stanna utanför. Uttryck som killsporter 

användes av samtliga respondenter. Det visar hur det manliga idealet lever kvar och beskriver 

oftast sådant som uppfattas som något tufft, inom idrottsvärlden är det främst hockey och 

fotboll. Aidas föräldrar ansåg inte att fotboll var en sport för henne och istället föreslog tennis.  

 

Respondenterna pratar om hur man bör passa in inom ”idrottsmallen” för att bli accepterad och 

att vara flicka som bär slöja skulle medföra fördomar. Larsson (2007) drar den slutsatsen i sin 

studie, att det är idrottens villkor som sätter stopp för många flickor med religiös bakgrund. 

Detta då det ännu inte är accepterat inom idrotten att klä sig på ett annat sätt än hur det tidigare 

varit. Det råder också brist på kunskap kring andra etniciteter och religioner hos tränare menar 

Tirone, Livingstone, Miller och Smith (2010). Främst kring bemötande av nya personer men 

också exempelvis att flickor inte kan klä sig med korta shorts och att en del flickor inte har 

möjligheten eller vill delta när pojkar finns runt omkring. 

 

Det finns en önskan hos respondenterna att fler ska börja prata om detta men också försöka öka 

kunskaperna hos föräldrar som inte har kunskaper kring varför det är bra även för flickor att 

idrotta. Fundberg (2017) påtalar att idrottsföreningar bör se över sina villkor och arbeta med att 



   
 

35 

vara mer inkluderande genom att försöka arbeta med att förändra attityder och fördomar som 

finns om flickor med utländsk bakgrund.  

 

8.4 Metoddiskussion 

De semistrukturerade intervjuerna upplevs som ett lämpligt val till denna studie då studiens 

syfte var att få en ökad förståelse kring flickor med utländsk bakgrund och deras syn på idrott. 

Valet av metod har möjliggjort för flickorna att prata fritt kring frågorna som har ställts 

(Bryman, 2018). Det som har uppfattas som en svårighet har varit att ställa följdfrågor då det 

kräver både gedigen kunskap och tidigare erfarenhet på området. Detta är något som blev tydligt 

under sammanställningen av resultatet då det upptäcktes att fler följdfrågor hade kunnat ställas 

för att få ännu mer information kring ämnet men trots det anses den samlade empirin vara 

tillräcklig för att föra en fördjupat resonemang kring studiens syfte och frågeställning. 

 

8.5 Vidare forskning 

Tankar som har framkommit under studiens gång har varit behovet av att få en ökad förståelse 

kring varför flickor med utländsk bakgrund upplever denna starka exkludering av svenska 

idrottsföreningar. Det hade varit ett intressant ämne att undersöka hur flickor med utländsk 

bakgrund som har lyckats ta sig in i en idrottsförening upplever att de blir behandlade. Detta 

för att undersöka om bilderna stämmer överens med den tidigare forskning som har gjorts kring 

utländska pojkars deltagande som lyft upp i tidigare forskningen men också de bilderna som 

målgruppen flickor med utländsk bakgrund har lyft i denna studie. Vidare hade det även varit 

intressant att se vilka idrottsverksamheter som upplevs mest respektive minst exkluderande och 

se över vilka faktorer det har tagits hänsyn till i deras arbete kring en mer inkluderande förening. 

 

8.6 Slutsats 

Det finns inte mycket tidigare forskning inom ämnet men den forskning som finns pekar åt 

samma håll både nationellt och internationellt, att personer med utländsk bakgrund inte känner 

tillhörighet inom idrottsverksamheter. Det är också en anledning som målgruppen i denna 

studien nämner. Det är ingen forskning som visar var ifrån den upplevde känslan kommer från. 

Förutom exkludering av etnisk bakgrund var en annan anledning den upplevda sexismen som 

finns i hemmet, i samhället och inom idrottsverksamheter. Det upplevs som att målgruppen har 

stora begränsningar hemifrån. Det finns begränsade kunskaper hos föräldrar med utländsk 

bakgrund kring vikten av att vara fysisk aktiv. Idrott anses vara en aktivitet för pojkar, medan 

flickor ska hålla på med hushållssysslor. Men också i de svenska idrottsföreningarna upplevs 
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främst vara utformad för pojkar. Detta är problematiskt då RF:s vision är att idrott ska bli ännu 

mer jämställd och inkluderande. Respondenterna menade att flickor med utländsk bakgrund 

därför har fler hinder än andra målgrupper, vilket är anledningen till att målgruppen är 

underrepresenterad. Det låga deltagandet hos flickor med utländsk bakgrund är inte endast 

idrottens problem, det menar respondenterna. Skolorna bör bli mer informerande och förmedla 

kunskap till barn och ungdomar men också föräldrarna kring varför det är viktigt för barn och 

ungdomar att vara fysiskt aktiva. Föreningarna bör arbeta med att försöka nå ut till fler personer 

med utländsk bakgrund genom att gå ut till de områden där det finns många boenden med 

utländsk bakgrund och informera om var föreningarna finns. 

 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att flickor med utländsk bakgrund har en blandad 

syn på föreningsidrotten. De menar att det är nyttigt men att vem som helst inte är välkommen. 

Vidare visade det sig att de inte har större kunskaper om hur idrottsverksamheter bedrivs. För 

att få fler flickor med utländsk bakgrund aktiva inom idrottsföreningar menar respondenterna 

att större diskussioner kring problematiken måste ske och att ansvaret inte endast ligger på 

idrottsrörelsen. Samhället måste bli mer informativ kring fysisk aktivitet och varför det är 

viktigt för barn och ungdomar att vara aktiva. Detta ämne skulle vara intressant att lyfta med 

RF. Ett annat intressant perspektiv hade varit att undersöka utländska föräldrars attityder kring 

idrottsföreningar för att undersöka om de har samma bild som barn och ungdomar av utländsk 

bakgrund. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

➢ Berätta lite om dig och din bakgrund! Vem är du: Ålder, land, sysselsättning? 

Stad? Har du bott på fler ställen? 

 

➢ Hur många syskon har du? Hur många flickor och hur många pojkar? 

 

➢ Kan du berätta lite om den miljön du är uppväxt i? (Svensk område eller många 

med utländsk bakgrund)  

 

➢ Har du någon i familjen som är aktiv inom en idrottsförening? 

 

➢ Vad är din bild av en svensk idrottsförening? Vet du hur en idrottsförening 

fungerar? Tror du att det är lätt att gå med där? 

 

➢ Hur kommer det sig att du aldrig testat att idrotta i en förening? 

 

➢ Låt oss leka med tanke på att du är/varit aktiv inom en idrottsförening, tex fotboll, 

vad tror du att det hade kunnat ge dig utanför idrotten? 

 

➢ Mycket ansvar har lagts på idrotten kring integration, att det är ett sätt att få in 

nyinkomna in i det svenska samhället, vad anser du om det? 

 

➢ Flickor med utländskbakgrund är underrepresenterade inom idrotten. Varför tror 

du att det är så? 

 

➢ Vad anser du behövs göras för att få fler flickor med din bakgrund att börja 

idrotta?  

➢ Nu har jag inga fler frågor. Finns det något annat du vill lyfta upp eller klargöra? 

 


