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Sammanfattning 
 

Flickor med flyktingbakgrund är underrepresenterade inom svensk föreningsidrott. Samtidigt 

uppmärksammas det hur könsnormer tar sig uttryck inom idrotten. Både ledare och utövare 

förklarar att det finns outtalade, men ändå närvarande förväntningar på hur pojkar och flickor 

”ska vara” och hur det kan påverka en individs idrottsdeltagande. Riksidrottsförbundet hävdar 

att idrotten måste utvecklas och förnyas för att fler ska känna sig välkomna och de fokuserar 

särskilt på flickor med flyktingbakgrund. Syftet med studien var därmed att undersöka 

idrottsledares upplevelser av att inkludera flickor med flyktingbakgrund i sina föreningar. I 

undersökningen används en kvalitativ ansats där det genomförts fyra fokusgruppintervjuer. 

Urvalet består av 21 värmländska idrottsledare som arbetat med inkludering.  

Resultatet visar att ledarna talar om flickor med flyktingbakgrund som en grupp med 

väldigt lite idrottserfarenhet. De menar därför att flickorna har sämre förutsättningar för att 

börja idrotta i Sverige jämfört med pojkar som har flyktingbakgrund. Ledarna förklarar också 

att flickorna sällan kommer till föreningen på egen hand. Det har därför varit en förutsättning 

att söka upp flickorna i den miljö de befunnit sig i för att sedan bjuda in dem till föreningen. 

Ledarna förklarar att majoriteten av flickorna med flyktingbakgrund föredrog att idrotta i 

särskilda tjejgrupper. Därmed har ledarna fått reflektera över hur deras verksamhet kan 

utvecklas och anpassas efter flickornas önskemål. Vidare beskriver ledarna hur deras eget 

bemötande spelat stor roll. Trots att det krävt ett extra engagemang så har mötet många gånger 

varit avgörande för att rekrytera flickor med flyktingbakgrund. 
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Abstract 

Girls with refugee backgrounds are underrepresented in Swedish association sports. At the same 

time, it is noted how gender norms are expressed in sport. Both leaders and active have stated 

that there are unspoken, yet present expectations of how boys and girls “should be” and how it 

may affect some individuals’ sport participation. The Swedish Sports Confederation believes 

that the sport must be developed and renewed so that even more people can feel welcome. They 

focus particularly on girls with refugee background. The purpose of this study was to examine 

the leaders’ experiences of including girls with refugee backgrounds in their associations. The 

study has a qualitative approach in which four focus group interviews were conducted. The 

selection consists of 21 leaders from the county of Värmland who has worked with inclusion 

of refugees in their associations.  

The result shows that leaders talk about girls with refugee backgrounds as a group with a 

lack of experience of sport. Therefore, they mean that girls have less prerequisites for start 

doing sports in Sweden than boys with refugee backgrounds. The leaders also explain that the 

girls rarely come to the associations on their own. It has therefore been a prerequisite to find 

the girls in their own environments and then invite them to the association. The leaders explain 

that most of the girls with refugee background preferred to exercise in special groups for girls. 

As a result, the leaders have been reflecting on how their sport can be developed and adapted 

to the girls wishes. Furthermore, the leaders describe how their own way of meeting the girls 

played a major role. Although it required extra commitment, the meeting has often been crucial 

for recruiting girls with refugee backgrounds. 
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1. Inledning 

Det här examensarbetet handlar om idrottsledares erfarenheter av att inkludera flickor med 

flyktingbakgrund i sina föreningar. Enligt Riksidrottsförbundet (RF) är det självklart att 

individer med annan bakgrund än svensk ska ha samma möjligheter att, utifrån sina egna 

förutsättningar, delta i idrott. Det framkommer i verksamhetsidén Idrotten Vill, där RF 

dessutom poängterar att influenser från andra kulturer kan bidra till en positiv utveckling av 

svensk idrott (Riksidrottsförbundet, 2009). Politiken lyfter idrotten som en möjlig och effektiv 

arena för integration (Socialdepartementet 2015). Men trots det så ifrågasätter forskare i vilken 

grad den egentligen integrerar (Walseth & Fasting, 2004; Hertting & Karlefors, 2012a; 

Fundberg, 2017) eftersom flickor med utländsk bakgrund är underrepresenterade inom svensk 

föreningsidrott (Riksidrottsförbundet, 2010). Dessutom visade Centrum för idrottsforskning 

(CIF) i en utvärdering att flickor och pojkar generellt har olika förutsättningar för att idrotta i 

Sverige på grund av de könsnormer som existerar inom idrotten (Centrum för idrottsforskning, 

2018).  

 

I framtidsvisionen Strategi 2025 hävdar RF att idrotten måste öppna dörrarna ytterligare för att 

fler ska känna sig välkomna. Det finns ett uttalat fokus på ökad inkludering av nyanlända och 

det läggs särskild vikt vid att nå ut till just flickor med utländsk bakgrund (Riksidrottsförbundet, 

2017a). Fokus i föreliggande studie är att få mer kunskap om hur föreningsledare ser på att 

inkludera flickor med flyktingbakgrund i idrotten. 

 

1.2 Bakgrund 

Aldrig tidigare har så många människor i världen tvingats fly sina hemländer på grund av krig 

och förföljelse som under de senaste åren. Hösten 2015 nådde den stora flyktingvågen Sverige 

och omkring 163.000 människor sökte skydd i vårt land. Bland dem fanns 70.000 barn och unga 

varav 35.000 var ensamkommande barn (Migrationsverket, 2016a). Den ökade migrationen 

fick regeringen att se över hur samhället kunde bidra till integrationen och Sveriges föreningsliv 

sågs som en potentiell arena. RF fick samma år ett ökat ekonomiskt stöd på 64 miljoner kronor 

(Riksidrottsförbundet, 2017b). Syftet med medlen var att skapa förutsättningar för de nyanlända 

att introduceras till föreningsidrotten. Regeringens satsningar fördelades via RF till 

distriktsförbunden så att insatserna kunde möjliggöras över hela Sverige (Socialdepartementet, 

2015). Värmlandsidrotten (RF:s och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i 
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Värmland) fick ansvar för de ekonomiska medlen som idrottsföreningar i Värmland senare 

kunde ansöka om. Medlen skulle särskilt uppmuntra och stödja föreningarna i redan startade 

eller planerade projekt med syftet att öka integrationen. I Värmland genomfördes 49 projekt 

under 2016. Totalt deltog 1 936 barn och unga, varav 74 % (1446) var pojkar och 26 % (490) 

var flickor (Värmlandsidrotten, 2017). I början pratade man om integrationsprojekt just för att 

syftet var att integrera. Senare kom satsningen att benämnas med termen inkludering varpå man 

istället kallade projekten för inkluderingsprojekt. För att utvärdera hur arbetet med 

inkluderingsprojekten hade fungerat i Värmland genomfördes 2017 ett forskningsprojekt vid 

Karlstad universitet: Idrott och Integration i Värmland. Studien gjordes på uppdrag av 

Värmlandsidrotten med syftet att undersöka hur regeringens uppdrag realiserats inom 

föreningsidrotten.  

 

2015 skrev jag en B-uppsats med syftet att undersöka hur unga flickor upplevde 

idrottsaktiviteterna som fanns på Kronoparken, Karlstads största stadsdel och ett mångkulturellt 

område med många etniciteter. Flickorna tyckte att idrott var roligt och de hade generellt sett 

en positiv bild av idrott som aktivitet. Samtidigt kunde vi se att det fanns en del vardagliga 

situationer där könsnormerna var påtagliga. När de utövade idrott tillsammans kände sig 

flickorna ofta sämre än pojkarna och de flesta flickorna skulle önska att man själv kunde välja 

om (och när) man skulle idrotta tillsammans med pojkar (Vikström & Grönkvist, 2015). 

Studiens resultat väckte många frågor och tankar hos mig angående flickor med utländsk 

bakgrund och deras möte med ledare inom idrotten i Sverige. Senare hade jag förmånen att vara 

projektassistent i studien Idrott och Integration i Värmland. I likhet med RF har 

Värmlandsidrotten uppmärksammat den lägre representationen av flickor med 

flyktingbakgrund inom idrotten. Det är därför en prioriterad fråga i deras fortsatta arbete med 

inkludering. Föreliggande examensarbete är således en delstudie i projektet där jag har valt att 

titta närmare på hur föreningsledare i Värmland gått till väga för att inkludera just flickorna. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka idrottsledares upplevelser av att inkludera flickor med 

flyktingbakgrund i sina föreningar.  

 

- På vilket sätt talar ledarna om flickor med flyktingbakgrund och deras 

idrottsutövande?  

 

- Vilka idéer om idrott kommer till uttryck när ledarna diskuterar inkluderingen av 

flickor med flyktingbakgrund? 
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleds med att förklara några relevanta begrepp. Vidare beskrivs 

litteraturbearbetningen som består av tidigare forskning, rapporter och annan relevant litteratur. 

 

2.1 Integration och inkludering 

Enligt Nationalencyklopedin är integration ”en process som leder till att skilda enheter förenas; 

även resultatet av en sådan process” (ne.se). När idrottsrörelsen fick ökade resurser från 

regeringen var syftet att bidra till just integrationen (Socialdepartementet, 2015). Men för att nå 

framtidsmålen i Strategi 2025 krävs det ett större krafttag och därför har RF valt att arbeta 

utifrån fem prioriterade utvecklingsresor. En av de fem utvecklingsresorna handlar om 

inkluderande idrott för alla (Riksidrottsförbundet, 2017c). Värmlandsidrotten (2018) bekräftar 

att idrottens ambition är att alla ska känna sig välkomna. Därför behöver idrotten också 

inkludera alla grupper av människor, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Därmed är fokuset inte enbart att integrera 

individer från andra kulturer, utan att generellt inkludera fler individer. 

 

2.2 Nyanländ, utländsk bakgrund eller flyktingbakgrund? 

I detta arbetet nämns flera typer av begrepp som syftar till att förklara ungas bakgrund. Det 

beror på att forskare och olika instanser som berörs och citeras inte har använt samma begrepp 

och det är därför relevant att definiera både nyanländ, utländsk bakgrund och flyktingbakgrund. 

Nyanländ syftar på en individ som är mottagen i en kommun och som har beviljats 

uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. En person kan vara nyanländ 

under tiden som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga omkring två till tre 

år (Migrationsverket, 2016b). Fundberg (2012) beskriver tre kategorier som kan definiera en 

person med utländsk bakgrund: 1) en person som är född utomlands, 2) en person som är född 

i Sverige men där båda föräldrarna är födda utomlands, samt 3) en person som är född i Sverige 

med en förälder född utomlands. Svensk bakgrund definieras av författaren som en person som 

är född i Sverige och har två föräldrar som också är födda i Sverige. En person med 

flyktingbakgrund definieras enligt FN:s flyktingkonvention som följer: ”en person som flytt sitt 

land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det 

land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill 

återvända till det landet" (UNHCR). Regeringens anslag har i första hand riktat sig till 
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etablering av nyanlända men av erfarenhet vet jag att projekten även inkluderat barn och 

ungdomar som haft längre vistelse än två-tre år, det vill säga barn och unga som inte längre 

omfattas av etableringsinsatser och kan definieras som nyanländ. I denna undersökningen har 

jag valt att använda mig av begreppet flyktingbakgrund. Flyktingbakgrund fungerar då som ett 

paraplybegrepp och innefattar alla barn och vuxna som tvingats fly sitt hemland, oavsett hur 

lång vistelsetid de haft i Sverige eller vart de är födda. 

 

2.3 Flickor med flyktingbakgrund och deras idrottsdeltagande  

Idrotten har varit betydelsefull för många flickor med flyktingbakgrund. De har uttryckt att det 

är roligt att idrotta, skönt att röra på sig samt att de fått nya värdefulla bekantskaper genom sin 

idrott (Vikström & Grönkvist, 2015). Att idrotten bidrar till ett stärkt socialt kapital återkommer 

inom forskningen som en av de mest positiva effekterna för flickor med flyktingbakgrund 

(Walseth 2008; Lundwall, 2009). Walseth (2008) hävdar att det sociala kapitalet stärktes bland 

minoritetsgrupper som föreningsidrottade i Norge genom det hon kallar Bridging och Bonding. 

Bonding syftar i detta fall till huruvida man behåller (redan befintliga) relationer med individer 

som liknar en själv, exempelvis att man har samma etniska bakgrund. Bridging syftar till 

huruvida man lär känna personer som är annorlunda än sig själv, alltså exempelvis personer 

med en annan etnisk bakgrund.  

 

Samtidigt som vi ser den samhällsnytta som idrotten bidrar till så visade en nationell 

undersökning att endast 31 procent av flickorna med utländsk bakgrund fanns med inom 

idrotten. Bland svenska flickor var det 47 procent och för pojkarna, oavsett bakgrund, drygt 50 

procent. Flickorna nämnde då kostnad som ett hinder och även att träningstiderna inte hade 

passat dem. Några tyckte det var för långt till träningen och alla hade inte möjlighet att bli 

skjutsade av en förälder. Bland de flickor som tidigare hade deltagit i idrott uppgav de flesta att 

de hade tappat intresset, fått nya intressen eller ville satsa mer på skolan (Riksidrottsförbundet, 

2010). Tirone, Livingston, Jordan Miller och Smith (2010) bekräftar att den ekonomiska 

aspekten upplevts som ett hinder för många. I Hertting och Karlefors (2012a) studie framkom 

det att nyanlända unga hamnade utanför idrotten då de inte visste hur man kunde komma i 

kontakt med en idrottsklubb. De uttryckte också att de kunde känna att de inte var bra nog och 

ville ha någon vuxen som sträckte ut handen och sa ”kom med”. Att kulturella eller religiösa 

skäl skulle försvåra deltagandet är också en faktor som återfinns inom flera studier och 

rapporter. Strandbu och Walseth (2014) har studerat pakistanska flickors idrottsdeltagande. Där 

framkom det att några flickor hade föräldrar eller syskon eller andra i sin umgängeskrets som 
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menade att idrott inte lämpade sig för flickor och att kulturella eller religiösa ideal gjorde att 

flickor tvingades välja mellan idrotten och sin tro. Hertting och Karlefors (2012b) studerade 

utländska flickors syn på sitt idrottande och fann att många tidigare hade lekt idrott i sina 

hemländer. Då såg de på kroppen som en del av leken och de lekte tillsammans med både pojkar 

och flickor. I Sverige kände sig inte flickorna bekväma med att idrotta i så lite kläder som en 

del svenska flickor har på sig. Det innebär att det inte var själva aktiviteten i sig som begränsade 

deltagandet, utan det var exponeringen av deras egna kroppar. Att flickor med utländsk 

bakgrund uttrycker att de inte känner sig välkomna eller bekväma bekräftas av Fundberg (2017) 

som menar att idrotten har en hemläxa att göra. Författaren ställer sig frågan vad det är inom 

idrottens strukturer som kan förändras för att inte flickorna ska välja bort idrotten. Är det 

resurser? Bemötandet? Fler förebilder?  

 

2.4 Vilken roll har den enskilde ledaren? 

Tidigare forskning visar att idrotten i Sverige har varit betydelsefull bland unga med 

flyktingbakgrund på liknande sätt som för alla andra barn och unga. När det kommer till 

inkludering så har de har uttryckt att den varit viktig i många aspekter då idrotten bland annat 

bidrar till mycket glädje, ökad språkutveckling, gemenskap och en meningsfull 

fritidssysselsättning (Fundberg, 2012; Riksidrottsförbundet, 2010). Men föreningsidrotten i sig 

inkluderar inte automatiskt alla individer som vill delta. Det jobbet gör ledarna. Det krävs att 

det finns ledare som engagerar sig för att föreningarna över huvud taget ska gå runt. Inom 

svensk idrott är den ideella kraften enorm och idrottsledarna spelar en stor roll när det kommer 

till hur idrotten ska praktiseras i de lokala föreningarna. RF skriver att: 

 ”Ideella tränare och ledare är viktiga kugghjul inom svensk idrott. Utan deras 

engagemang skulle det inte gå att klara vardagen i våra 20.000 föreningar. Många 

barn, ungdomar och vuxna har dessutom en nära relation till sin tränare. Förutom 

att de ofta styr över hur träningar och tävlingar arrangeras så kunde vi i 

Ungdomsbarometern läsa att tränaren för många barn är den vuxen som står dem 

närmast näst efter föräldrarna” (Riksidrottsförbundet, 2017a).  

Tirone m.fl. (2010) hävdar att ett lyckat inkluderingsarbete måste börja med att man som 

förening lägger engagemang vid att informera och bjuda in unga med utländsk bakgrund. Om 

de sedan intresserar sig för föreningens aktiviteter så måste ledaren på bästa sätt möta individens 

individuella behov om man vill arbeta långsiktigt. Samtidigt framkom det i en nationell studie 
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att 20 procent av ungdomarna med utländsk bakgrund uppgav att de lämnat sin idrott för att 

tränaren inte hade behandlat alla lika. Bland ungdomar med svensk bakgrund var det färre som 

hade uppgett den orsaken (Riksidrottsförbundet, 2010). Jeanes, O’ Connor och Alfrey (2015) 

bekräftar att ett stort ansvar ligger hos den enskilde ledaren, kanske särskilt när det handlar om 

att inkludera individer från andra kulturer. I deras studie framkom det att många ledare tenderar 

att upprätthålla gamla föreningsstrukturer vilket gör det svårt att utveckla nya miljöer som är 

inkluderande för unga med utländsk bakgrund. I studien framkom det att en del föreningsledare 

stött på hinder i verksamheten som kan försvåra deltagandet, men trots det fortsätter att försöka 

integrera personerna i de gamla strukturerna. Liknande resultat framkom i Tirone m.fl. (2010) 

studie där det visade sig att tränare hade svårt att anpassa verksamheten efter personer med 

flyktingbakgrund. De uttryckte helt enkelt att de inte visste hur man skulle gå till väga.  

 

2.5 Genus och hur det präglat idrotten  

Genus är ett begrepp som beskriver de normer, föreställningar och egenskaper som samhället 

tillskriver kvinnor och män. Genus kan också beskrivas genom att använda begreppen 

femininitet och maskulinitet. Vi föds inte med egenskaper som anses mer eller mindre feminina 

eller maskulina utan de skapas i olika sammanhang, i olika kulturer och under olika historiska 

tidsperioder (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Genus återskapas och skapas 

även inom idrotten. Idrotten skapades av män och för män. Länge ansågs det opassande för 

kvinnor att idrotta eftersom egenskaper som styrka, kraft och snabbhet ansågs manliga. 

Kvinnorna skulle värna om sin kvinnlighet och inte minst skulle de värna om sina kvinnliga 

kroppar som riskerade att bli förmanligade av idrott. Idrotten introducerades i Sverige kring 

1900-talet. Då var den ”avsedd att fostra nationens män”. De skulle tåla nöd och ansträngning, 

smärta, hunger och törst utan att klaga. För det krävdes muskler och bredaxlade karlar. För 

kvinnorna var idrotten en icke-fråga (Tolvhed, 2015). Mycket har förändrats fram till idag men 

samtidigt finns det delar inom idrottsvärlden som fortfarande präglas av de könsnormer som 

historien skapat. Än idag är det manligt kodade färdigheter som beskriver en framgångsrik 

idrottare och manliga utövare får exempelvis mer medial uppmärksamhet, högre löner och fler 

sponsorer än kvinnliga utövare. I vårt dagliga idrottsspråk är uttrycket damfotboll ett exempel 

på hur vi beskriver något som avviker från ”vanlig” fotboll (Coakley & Pike, 2009). Olsson 

(2009) utvärderade Handslagets tjejprojekt inom fotboll som syftade till att få tjejer att stanna 

kvar i föreningarna även under tonåren. Det visade sig att ledarnas projekt hade baserats på att 

fotbollsspelande flickor var en grupp som var annorlunda än fotbollsspelande pojkar. Enligt 
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författaren bidrog det till att förstärka föreställningar om flickor då det inte fanns något utrymme 

för förståelsen att fotbollsspelande flickor också är olika individer och inte en homogen grupp. 

Centrum för idrottsforskning analyserade nyligen statens bidrag till idrotten ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Det framkom att både ledare och aktiva uttryckt att idrotten styrs av 

starka könsnormer. Förväntningarna på hur pojkar och flickor ”ska vara” är ofta outtalade men 

ändå närvarande och påverkar individers val av idrott och grad av idrottande. Det framkom 

också att de ekonomiska resurserna har fördelats ojämnt till förmån för pojkarnas 

idrottsutövande och enligt analysen ökar antalet kvinnor inom idrotten mycket långsamt 

(Centrum för idrottsforskning, 2018).    

  

Genus är ett uppmärksammat problem inom idrotten. RF har utarbetat särskilda 

jämställdhetsmål med syftet att kvinnor och män ska få samma makt att forma idrotten och sitt 

deltagande i idrottsrörelsen. De skriver att båda könen ska ha tillgång till kompetenta ledare 

och ha samma förutsättningar för träning och tävling. De skriver också att kvinnor och män, 

flickor och pojkar i större utsträckning ska få förutsättningar att kunna träna och tävla 

tillsammans (Riksidrottsförbundet, 2018). Att idrotten är så könsuppdelad som den är, inte bara 

inom elitidrotten utan även inom motionsidrott och barn- och ungdomsidrott, bidrar enligt 

Tolvhed (2015) till att upprätthålla den hierarkiska ordningen med mannen som norm. I en 

undersökning framkom det dock att barn och unga har skilda preferenser när det kommer till 

könsåtskilda och könsblandade grupper. Författarna hävdar att insatser i bägge avseenden kan 

vara ändamålsenliga för att bryta traditionella könsmönster. Det framkom att många unga, 

framför allt inom individuella idrotter, föredrar att idrotta i blandade grupper vid tillfällen det 

var möjligt. Samtidigt visade undersökningen att det upplevdes svårt att komma in i en idrott 

som redan dominerades av det ena eller det andra könet eftersom man då hade svårt att leva 

upp till de förväntade normerna som existerade där. Vid de tillfällena kunde särskilt riktade 

aktiviteter mot det underrepresenterade könet bidra till att man ändå ville börja med den idrotten 

(Larsson, 2017).  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att färre flickor med flyktingbakgrund deltar i den 

organiserade idrotten även om den haft betydelse för många av de som varit med. Dock tycks 

föreningsledare haft svårt att veta hur man ska arbeta med inkludering. Samtidigt visar studier 

att det generellt finns starka könsnormer inom idrotten och att detta påverkat flickors 

förutsättningar för att idrotta. Därmed är det relevant att titta närmare på hur idrottsledare gått 

till väga när de arbetat med inkludering av flickor med flyktingbakgrund. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Connells genusteori om hegemonisk maskulinitet 

Enligt Connell (1995) har vi i egenskap som människor ett behov av att kunna placera andra vi 

möter i olika fack. Vi avgör snabbt vem som står framför oss – kvinna eller man, flicka eller 

pojke. Men att vara manlig eller kvinnlig är något som konstrueras under uppväxten och sedan 

fortsätter att rekonstrueras genom livet. Dels genom de sociala normer som existerar men också 

genom oss själva. Vi bidrar till genusordningen genom vårt sätt att uppträda i vardagen, så som 

klädval, gester och så vidare. Genus beskrivs som de föreställningar och egenskaper som 

samhället tillskriver kvinnligt eller manligt. Mannen och de egenskaper som ansetts maskulina 

har genom alla tider varit normen. Kvinnan och det som anses vara feminina egenskaper har 

därmed blivit något som avvikit från den normen. Detta har resulterat i att manligt genus har 

fått högre status än kvinnligt genus. Connell förklarar vidare hur genus handlar om det sättet 

som samhället förhåller sig till den mänskliga kroppen på samt de konsekvenser som det 

förhållningssättet får för såväl individen som mänsklighetens framtid. Genus refererar till 

kroppar och det kroppar gör (eller inte gör) i sociala sammanhang. Författaren menar att genus 

uppkommit och existerar just för att biologin inte bestämmer det sociala för oss. Vidare 

beskriver Connell hur olika maskuliniteter skapas inom samma kulturella och institutionella 

omgivningar. Den så kallade hegemoniska maskuliniteten syftar på hur det bildas allianser, 

dominans och underordning mellan kvinnor och olika män. Här i västvärlden kan man se hur 

heterosexuella män överordnas. Lägst i hierarkien återfinns homosexuella män och 

heterosexuella män som visar feminina sidor, det vill säga egenskaper som enligt normen anses 

kvinnliga. Med andra ord; ju fler maskulina egenskaper – desto högre hierarki. Det är ytterst få 

män som faktiskt lever upp till den standard av normer som finns högst i den hegemoniska 

maskulinitetshierarkien. Trots det drar majoriteten av män fördel av att den existerar eftersom 

de då tillgodogör sig de fördelar som män får av att kvinnorna är underordnade. Detta 

återspeglas i alla samhällen, kulturer och generationer (Connell, 1995).       

 

Enligt Connell så menar ofta både kvinnor och män att de behandlar alla lika trots att forskning 

visar att vi förväntar oss olika saker av kvinnor och män, flickor och pojkar. Barn och unga 

påverkas i väldigt hög grad av vuxna som omedvetet förstärker föreställningarna om hur flickor 

respektive pojkar ”bör” vara för att passa in. Liksom Connell så tror jag att det är viktigt att 

synliggöra hur normativa föreställningar om kön påverkar flickor och pojkars val och 

möjligheter. Kvinnligt och manligt ses ofta som två helt skilda saker, men enligt Connell är det 
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viktigt att betona att kvinnor och män varken är varandras motsatser eller två homogena 

grupper. Det finns maskulina kvinnor och feminina män. Enligt den psykologiska forskningen 

kombinerar de flesta människor både feminina och maskulina personlighetsdrag (Connell & 

Pearse, 2015). För att få en djupare förståelse för idrottens inkludering av flickor med 

flyktingbakgrund används Connells genusperspektiv om hur könsnormer skapas och återskapas 

i samhället.  
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4. Metod 

4.1 Design 

I föreliggande studie används en kvalitativ ansats då syftet är att undersöka föreningsledarnas 

upplevelser. Det är respondenternas tankar och erfarenheter som är relevanta. I studien används 

fokusgruppintervjuer som datainsamlingsmetod. Det som skiljer en fokusgruppintervju från en 

vanlig gruppintervju är högre grad av interaktion mellan deltagarna och att intervjuaren inte 

deltar i lika hög grad. Intervjuaren ska undvika att styra diskussionerna. Intervjuarens uppgift 

är snarare att underlätta så att diskussionerna flyter på. Fokusgruppmetoden bidrar till kunskap 

som baseras på de kollektiva erfarenheter som växer fram när gruppens deltagare interagerar 

med varandra. Man vill lyfta flera personers uppfattningar kring ett ämne eller ett tema. 

Deltagarna uppmanas därför att diskutera med varandra istället för att svara på gruppledarens 

frågor en efter en (Dahlin-Ivanhoff & Holmgren, 2017). Kvale & Brinkman (2009) förklarar att 

den livliga interaktionen som uppstår när en grupp får diskutera på det här viset kan leda till 

fler spontana och emotionella svar än vad en individuell intervju gör.  

  

4.2 Urval 

Urvalet består av 21 idrottsledare från värmländska idrottsföreningar som fått beviljat medel 

från Värmlandsidrotten för att genomföra inkluderingsprojekt under 2016. Det var viktigt att få 

en så bred spridning som möjligt. Därför består urvalet av en stor variation både när det gäller 

idrottsgrenar och var föreningarna håller till rent geografiskt. Det är föreningar från både stad 

och landsbygd. Totalt representerades föreningsledare från 12 kommuner. Av de 21 

respondenterna var det sex kvinnor och femton män. Ålder på respondenterna är okänt men 

uppskattas från 20 år och upp.  

 

De 21 respondenterna fördelades på fyra fokusgrupper. Två grupper bestod av sex deltagare, 

en grupp bestod av fem deltagare och en grupp bestod av fyra deltagare. Enligt Dahlin-Ivanoff 

och Holmgren (2017) är en vanlig rekommendation vid fokusgruppintervjuer sex till tolv 

personer, men de skriver att forskare erfarit att fyra till åtta personer är en bra gruppstorlek. En 

större fokusgrupp kan bidra till ett bredare utbud av svar men författarna menar ändå att 

engagemanget hos deltagarna i varje grupp är viktigare för resultatet än vad antalet deltagare 

är. De poängterar också att mindre fokusgrupper ger mer utrymme till varje enskild individ.  
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4.3 Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes så skapades en intervjuguide med diskussionsfrågor (se bilaga 

1). Forskaren bör utgå från den så kallade trattekniken vilket betyder att man börjar med att 

ställa breda och generella frågor som sedan går över till att bli mer specifika (Patel & Davidsson, 

2009). Ämnesområdet och frågorna bör vara välbekanta för deltagarna. De bör dessutom vara 

tydliga och lättförståeliga för att undvika missförstånd. De frågor som skrivs i intervjuguiden 

skal fungera som vägledning, ett verktyg som hjälper intervjuaren att ringa in det aktuella 

forskningsområdet. Det är viktigt att intervjuaren inte låser fast sig vid guiden utan kan följa 

gruppens diskussioner och utveckla nya frågor utifrån de ämnen som uppkommer (Dahlin-

Ivanhoff & Holmgren, 2017).  

 

4.4 Genomförande 

Kontaktuppgifter till idrottsledare erhölls via Värmlandsidrotten. Ledarna fick först ett skriftligt 

informationsbrev (se bilaga 2) via mail och kontaktades sedan över telefon. Detta gjorde att jag 

även muntligt kunde informera deltagarna om studiens syfte och genomförande. De fick veta 

att intervjuerna skulle ta ca. 1,5 timme och genomföras på universitetet under kvällstid eftersom 

de flesta ledarna jobbar under dagtid. När intervjuerna skulle hållas möttes först jag och 

projektansvarig för att ordna med praktiska saker som att sätta fram kaffe och fika. Intervjuerna 

hölls i ett labbrum som ligger vid universitetets idrottshall. Vi ville försöka skapa en 

igenkännande ”idrottslig” miljö som ledarna kunde relatera till. Dahlin-Ivanhoff och Holmgren 

(2017) förklarar vikten av en tillåtande miljö som upplevs som avslappnad och varm. Avsikten 

med fokusgrupper är att få deltagarna att dela med sig av personliga erfarenheter vilket 

människor har en större benägenhet att göra om miljön är tillåtande.  

 

Deltagarna fick sitta runt två bord som slagits ihop. Det gjorde att alla kunde se och höra 

varandra samtidigt som de fick lite avstånd mellan sig. Vi startade själva intervjuerna med en 

så kallad orientering vilket innebär att vi som ansvariga presenterar oss själva och berättar om 

projektets syfte samt hur intervjuerna skulle gå till (Kvale & Brinkman, 2009). Vi använde två 

bandspelare för att säkerställa att intervjuerna spelades in, och förklarade för respondenterna att 

vi spelade in för att vi sedan skulle kunna skriva ut materialet. Innan intervjuerna startade fick 

deltagarna även skriva under ett skriftligt informerat samtycke. Sedan fick ledarna möjlighet att 

presentera sig själva innan vi gick in på intervjufrågorna.  
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4.5 Databearbetning 

För att underlätta bearbetningen av ett intervjumaterial bör man transkribera det. Att 

transkribera sitt datamaterial innebär att man översätter det muntliga språket som delgivits i 

intervjuerna till en skriftlig text. Genom att skriva ut allt som sagts struktureras intervjuerna 

och detta underlättar den analytiska processen som sedan ska göras. Det är fördelaktigt om 

någon som medverkat under intervjuerna också gör själva utskriften eftersom man då redan bär 

med sig viktiga aspekter från intervjusituationen, exempelvis sociala och emotionella. Dessa 

kan vara svåra att återge i textform för en person som inte själv närvarat och sett interaktionerna 

(Kvale & Brinkman, 2009). Samtliga fyra intervjuer som spelades in kunde användas till 

analysen. När materialet hade transkriberats till text så kunde det sedan analyseras direkt på 

datorn. Eftersom datainsamlingsmetoden var fokusgrupper så var det relevant att titta efter 

teman som återkom i flera fokusgrupper. Ledarna delade med sig av många tankar och idéer 

kring flickorna med flyktingbakgrund och idrotten som de deltagit på. Jag har fokuserat på det 

som varit övergripande och de teman som växte fram har utgått från det gemensamma i 

diskussionerna. Under analysen valde jag ut nyckelord, citat och meningar som jag ansåg var 

intressanta. Det mest relevanta materialet resulterade senare i två huvudteman: 1) Skilda 

förutsättningar för idrottsdeltagande, och 2) Tankar om ett långsiktigt och jämställt idrottande. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet rör frågor som kan ha påverkat datainsamlingens 

tillförlitlighet och kvalitet. Kvale och Brinkman (2014) menar att en reliabel undersökning ska 

kunna upprepas av andra forskare och ge liknande resultat. Reliabiliteten i en kvalitativ intervju 

kan påverkas om intervjuaren ställer allt för ledande frågor som påverkat respondenterna. En 

studie där intervjupersonerna påverkas att ge olika svar ses inte som tillförlitlig. Vidare förklarar 

Kvale och Brinkman att validitet handlar om att intervjuaren får fram information som faktiskt 

svarar mot vad som avses att undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014). Hassmén och Hassmén 

(2008) nämner vikten av att välja respondenter utifrån studiens syfte för att bidra till studiens 

validitet. Respondenterna ska kunna bidra med relevant information som gör att 

forskningsfrågorna kan besvaras. För att delta krävdes att ledarna hade kunskap om föreningens 

projekt som syftat till att inkludera ungdomar med flyktingbakgrund. Jag fick 

kontaktuppgifterna till ledarna från Värmlandsidrotten som beviljat medel till de föreningar 

som haft projekt. Det gjorde att vi kunde bjuda in deltagare som med säkerhet hade relevanta 

erfarenheter av just inkluderingsarbete. 
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4.7 Etiskt förhållningssätt 

Att ta hänsyn till etiska överväganden och riktlinjer är mycket viktigt för att säkra en studies 

kvalitet, genomförande och resultat. Det är särskilt fyra krav som anses viktiga: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). För att säkerställa detta fick ledarna information både via mail och 

telefon. I informationsbrevet som mailades till ledarna introducerades de till studiens syfte, fick 

veta att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de 

skulle vilja det. Det stod också att informationen som samlades in var konfidentiell (men inte 

anonym eftersom vi övriga som närvarade vid intervjuerna skulle veta vilka de var). Ingenting 

av det de berättade skulle kunna spåras till dem eller deras förening när resultaten sedan 

publiceras. I informationsbrevet nämnde vi dessutom att resultaten från studien kan komma att 

publiceras i en rapport, i forskningsartiklar och på konferenser samt att intervjumaterialet 

kommer lagras i enlighet med arkivlagen på en säker plats i 10 år. Innan intervjuerna startade 

fick respondenterna ge sitt skriftliga samtycke.  
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5. Resultat 

Resultatet presenteras nedan utifrån de två huvudteman som framkom vid analysen av 

datamaterialet; 1) Skilda förutsättningar för idrottsdeltagande och 2) Tankar om ett långsiktigt 

och jämställt idrottande. Resultatet visas tillsammans med utvalda citat och i de fall det 

presenteras ett utdrag från en och samma diskussion är citaten markerade med *. 

 

5.1 Skilda förutsättningar för idrottsdeltagande  

 

5.1.1 Flickor och pojkars färdigheter och egenskaper 

Resultatet visar att ledarna hade väldigt varierade erfarenheter av både föreningslivet i stort 

men också av inkluderingsarbetet med flickor. Några hade varit engagerade i sin förening i över 

30 år och hade erfarenhet av såväl idrottsutövande som ledarskap och styrelseposter. Andra 

hade precis varit med och startat en helt ny förening eller startat upp en ny form av verksamhet 

inom sin förening (exempelvis drop-in idrott eller projekt för enbart flickor). En genomgående 

uppfattning som ledarna hade var dock att betydligt fler pojkar än flickor hade deltagit i 

inkluderingsprojekten. I analysen framkom det att ledarna menar att det av olika skäl varit mer 

naturligt för pojkarna att börja idrotta i Sverige än vad det varit för flickorna. Flera ledare hävdar 

att religion, kultur eller etnisk bakgrund påverkat vilka förutsättningar flickorna haft för att 

idrotta i sina hemländer. Därmed ses flickorna som en grupp som generellt sett har sämre 

förutsättningar än pojkarna för att börja med idrott i det nya landet. 

Det är mer att försöka lappa ihop den här gruppen med tjejer som dels kanske aldrig riktigt haft något 

sådant idrottsligt sammanhang, bara situationen är ganska svår att hantera liksom. Att "nu ska jag spela 

fotboll och gå all in" och sen kanske inte ha förståelse hemifrån eller förståelse i skolan eller kanske att 

brorsan så här skrattar när hon säger att hon spelar fotboll. 

Ledarna pratar om flickorna som en grupp som har väldigt lite erfarenhet av idrott. Denna 

uppfattningen delades av samtliga ledare, oavsett hur många flickor de haft med i sin 

verksamhet. En av ledarna hade startat verksamhet för flickor och då var det en av arton flickor 

som hade idrottat tidigare. Vidare diskuterar ledarna hur flickorna saknar idrottslig kompetens. 

”Men bara att hantera en boll var ju... det var lattjo lajbans det” beskriver en ledare som arbetade 

med ett projekt för enbart flickor. Ledarna beskriver flickorna som generellt oerfarna och i 

idrottslig bemärkelse, okunniga. Andra idrottsliga färdigheter som ledarna beskrev kunde 
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exempelvis handla om att de har dålig kondition, att de inte träffar bollen eller att de saknar en 

specifik teknisk förmåga.  

Det är mer ovanligt att tjejer har rört på sig i sina hemländer ser jag. Säger du slå rakt så slår dom åt höger 

och tycker att dom slår rakt. Alltså dom har liksom tränat väldigt lite - inte alla - men väldigt många. Jag 

tycker man ser det i… […] Ja, om man generaliserar grovt så... men jag tycker mig ana det. Jag vet inte 

om du har samma upplevelse. Speciellt muslimska tjejer om jag ska generalisera ännu mer och ännu 

grövre. 

En annan bild som framträder är att flickorna som grupp har lite olika erfarenheter beroende på 

var de kommer ifrån. Ledarna menar att idrottskulturen kan vara olika stark i olika länder och 

att det märkts genom att flickorna varit mer eller mindre traditionsbundna. Muslimska flickor 

framstår som en särskilt traditionsbunden grupp som varit svår att få med. När flickorna jämförs 

med pojkar ses de mer som en och samma grupp: ”Ja men det är klart att man märker skillnad 

på killar och tjejer” säger en ledare som menar att pojkar tar för sig mycket mer medans 

flickorna kräver lite extra förståelse. De menar att pojkarna har idrottat mer förut och därmed 

också tar för sig mycket mer. ”Tjejerna får man ha en annan approach på” beskriver en ledare. 

Pojkarna tycks alltså kunna dra fördel av att ha utövat mer idrott i sina hemländer, även om den 

varit av en mer spontan karaktär, exempelvis ute på gatorna och så vidare. Den brist på 

idrottskompetens som framkommer när ledarna pratar om pojkarna verkar snarare syfta på 

organiseringen av själva idrotten än rent tekniska färdigheter som flickorna saknar. En ledare 

beskriver att pojkarna är mycket bollskickliga men inte förstår termer som offside eller inkast. 

”Det är skillnad på fotboll och organiserat matchspel” som han uttrycker det. När ledarna pratar 

om pojkarna så framträder ytterligare en uppfattning som skiljer sig från hur de pratar om 

flickorna. Det handlar om ett mer fysiskt perspektiv, där de beskriver pojkarnas kroppar. 

* Men just det här att få ihop dem till ett större gäng, det var ju den stora utmaningen tyckte jag. För jag 

menar... tekniskt och snabbhet och sånt, det har de ju nåt enormt. Men samtidigt så är de ju också... 95 % 

är ju väldigt klena i kroppen så... de har ju liksom inte, de väger ju ingenting. I en närkamp när de började 

spela mot de svenska, äldre gubbarna så gjorde de bara så här, så flög de ju.  

* Ja det är allihop i stort sett... de här nerifrån Somalia och... 

* Ja där har du sugrör... och så mot en afghan, där har du liksom ett riktigt dynamithuvud. Det är ju 

jättestor skillnad! 

* Sen är de småväxta, korta är de ju också... […] 
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I diskussionen framgår att vissa ledare har en ganska tydlig bild av vilka fysiska egenskaper en 

idrottare inom deras idrottsgren bör ha. I utsagorna kan man se att det diskuteras huruvida 

pojkarna lever upp till den bilden eller inte. Pojkarna framställs med mer eller mindre idrottslig 

potential utifrån sina kroppar eller sin mentalitet. Underförstått kan man utläsa att några pojkar 

har kroppar som inte anses fördelaktiga inom den idrott de utövar. Samtidigt tycks pojkarna 

med dynamithuvud förklara något som skiljer sig från det. En annan ledare menar att ”Det 

verkar som att afghaner har mer självförtroende. Jag har fått den uppfattningen att det är mer 

tuffhet i dem”. I andra utsagor kan man utläsa hur en ledare pratar om en utövare som brutit 

käken utan att klaga, eller att nyckelbenet gick av på en pojke utan att det kom en tår. 

 

5.1.2 Att så ett frö 

Ledarna diskuterar en del kring hur själva rekryteringen gått till och hur den skiljer sig när det 

gäller att nå ut till flickor och pojkar. När det gällde pojkarna så kan några ledare berätta hur 

busslaster med 30-40 ungdomar, oftast från något HVB-hem, plötsligt dykt upp på en träning. 

När det gäller flickorna så tycks betydligt färre av dem kommit till träningar på eget initiativ. 

Istället framkommer någon typ av uppsökande verksamhet i de miljöer där flickorna befinner 

sig som det främsta tillvägagångssättet för rekrytering. En ledare beskriver hur hon upplevt att 

många flickor med flyktingbakgrund vill idrotta, om någon bara visar att de får vara med: ”Jag 

har ändå upplevt att det... det är inte så problematiskt som jag har fått bilden av att det skulle 

vara innan. Faktiskt. De flesta vill, men de behöver bara få frågan”. Man kan tolka det som att 

ledarna pratar om ett sätt att så ett frö hos flickorna som öppnar upp och välkomnar dem in i 

föreningen. Platser där ledarna har sökt upp flickorna på kunde exempelvis vara skolor, HVB-

hem eller Röda Korset. Den uppsökande verksamheten verkar dock inte per automatik leda till 

att fler flickor börjar idrotta. Återigen, så handlar det om att så det här fröet för att bygga en 

slags relation.  

[…] Ja men över kulturerna så kan de liksom locka med varandra. Det gäller bara att man får jobba med 

förtroendet. Att de liksom har förtroende för att man inte tar med dem på något som är farligt eller något 

som är obehagligt eller sådär. Så jag tror mycket... man måste nog göra mycket förarbete genom att lära 

känna dem. De måste få förtroende för vem man är och vad man vill. 

Ledarna beskriver att den organiserade idrotten som finns i Sverige kan upplevas som något 

okänt och nytt, i synnerhet för flickorna. Ett resonemang som återkommer är huruvida 

familjens, då främst föräldrarnas, religion bidragit till det. Ledarna uttrycker att förtroendet 
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därför kunde vara viktigt för såväl flickorna som för deras föräldrar. ”De vill känna sig för och 

verkligen få se att detta får flickor göra här. Men jag kände ju lite att jag var tvungen att bli 

godkänd utav familjerna. För jag har inga ensamkommande utan det var ju familjer alltihop”. 

Ledarna diskuterar föräldrarnas osäkerhet kring att lämna bort sina döttrar och ser inte det 

samma problemet när det gäller pojkarna. En ledare uttrycker att ”de är inte så vana vid att 

lämna bort sina flickor till främmande” och menar att de därför behövt engagera föräldrarna på 

ett annat sätt än vad de behövt göra för att få med pojkarna. Det här förtroendeskapandet som 

ledarna pratar om har föregått på olika sätt. Man har mött föräldrarna och visat vem man är, 

förklarat vad man gör och hur man jobbar. Det framkommer att det i vissa fall varit ganska 

krävande för ledarna, inte minst ur en tidsaspekt om man ska jämföra hur enkelt det varit att få 

med pojkar. Men det skulle sedan visa sig att arbetet med att bygga upp det här förtroendet 

skulle löna sig. Ledarna kunde beskriva hur det senare kunde ge upphov till en ganska strategisk 

ringar på vattnet-effekt som förts vidare mellan föräldrarna.  

*Ja men några hushåll har det väl varit. Men då har det ofta varit så att så här; om en tjej får gå så har hon 

sagt till sin mamma; "Men det var bra liksom." Då säger mamman det till sin väninna att "Nej men det här 

är okej" och så skickar dom med en tjej till. 

 

*Ja precis, så är det (flera håller med). 

 

*Så då får man kanske, ja men man kan få tio på en. 

Denna effekten tycks ha genererat ringar på vattnet bland även bland flickorna själva. En ledare 

beskriver att ”Ja, jag har det faktiskt också lite så med de somaliska tjejerna, får man fram det 

hos en då kommer de andra också för de sitter väldigt ihop liksom”. Det samma fenomenet 

beskriv i en annan diskussion. 

* Vi hade… vi har ju alltså med utländsk härkomst ända från de är små pojkar till hela vägen. Men nästan 

inga tjejer. Tills det var en tuff tjej, som visserligen hade gått ett år eller två i skolan, som tog klivet in och 

ville vara med och spela fotboll. Jättetrevligt. Och då vågade de andra. […] Och sen så har det spridit sig 

så nu har vi faktiskt ganska mycket småtjejer 

* Och det där känner jag så väl igen! En tjej kom, hon sa det till sin kompis som sa det till sin kusin som 

sa det till sin... 

Det framgår hur flickor som börjat idrotta i föreningen sedan också bidragit till att rekrytera 

andra flickor. Detta beskrivs vid flera tillfällen och tycks vara en ganska stor del av själva 
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rekryteringsprocessen. Det vittnar samtidigt om hur avgörande ledarens sätt att bemöta 

flickorna kan vara. 

 

5.2 Tankar om ett långsiktigt och jämställt idrottande 

 

5.2.1 Att anpassa verksamheterna 

Genom att skapa idrottsmiljöer utefter flickornas önskemål och behov så har ledarna lyckats 

underlätta flickornas idrottsdeltagande. En aspekt i den processen har varit att välja rätt 

träningstid och gärna låta aktiviteterna finnas nära skolmiljön. Ledarna diskuterade hur några 

flickor inte velat gå ute under kvällstid. En ledare upplevde att några flickor slutade komma när 

det blev mörkt ute. Då de inte kunde ändra halltiden skapade ledarna i stället en ”gå-buss” där 

de promenerade med flickorna till sina hem efter träningen och droppade av dem en efter en. 

Några ledare uttrycker att det i vissa fall varit avgörande för flickornas deltagande att aktiviteten 

var direkt efter skolan.  

Så gjorde vi i det här projektet också med föreningen som ville öppna mer för tjejer. Och det var just det 

här med tiden direkt efter skolan. Det var den chansen som dom fick liksom. Så där fungerade det. Men 

inte senare, utan det skulle vara i anslutning till skolan. Och det var vad dom sa själva. Att det var mest 

praktiskt att göra så. 

En annan fråga som diskuterats ganska livligt när det gäller huruvida man anpassat 

verksamheten eller ej, handlar om föreningarnas könsuppdelade grupper. När ledarna pratat om 

vilka verksamheter flickorna varit med på så framkom det att det både fanns erfarenhet av 

blandade grupper där pojkar och flickor tränat tillsammans och grupper där de tränat separat. 

Av ledarnas utsagor kan man utläsa att både flickor och pojkar med flyktingbakgrund tidigare 

inte haft för vana att träna tillsammans. Majoriteten av ledarna var överens om att fler flickor 

hade deltagit när de erbjudit separata flickgrupper. Några ledare hade först erbjudit träningar 

som var öppna för alla men erfarit att väldigt få, eller inga flickor dök upp. Andra ledare hade 

medvetet startat en separat verksamhet från starten. 

Vi har haft 40 tjejer. Så vi har fokuserat bara på tjejer och det kommer ju också med en del andra problem 

än när man fokuserar bara på killar. När vi startade upp projektet så var det mycket det här "Kommer dom 

komma? Får dom komma?" Vi visste ingenting, vi var 16 (år) liksom. Man har en del fördomar, man är 

16 och har inte så mycket input liksom. Särskilt när man inte känner någon, som jag (syftar på någon 

annan med flyktingbakgrund). Så vi bestämde oss för att vi får ju liksom fixa allt. Vi ställer inga krav. Så 

vi... det är gratis. Alltså det finns en regel; att det inte får komma några killar. För det finns många projekt 

på XXX. Det är en jätteöppen stadsdel, det finns supermycket gratis och öppet och enkelt. Men det 
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kommer inga tjejer. Det kommer bara killar. Så vi fick sätta regeln att nej, det får inte komma några killar 

hit. Ni kan gå hit, hit och hit. Men just den här tiden, den här dagen, då är det inga killar. Och så satte vi 

9-13 år, inga fotbollsskor, vi är inomhus, ni får fika. För det är också en sådan...  det är ett tips med tid! 

En timme innan så har vi haft fika. Det kommer skitmycket tjejer som liksom sitter och snackar och man 

får en relation med dem. Och, när det finns mat så är de ofta... då tycker de det är kul att komma liksom. 

De tycker om de där mackorna som de får. Så det är ett tips från oss, det har verkligen funkat jättebra. 

Det finns fler exempel där ledare menar att det funnits alternativ där flickorna och pojkarna 

kunde idrotta tillsammans om de ville, men att det ändå var de separata grupperna som 

attraherade flest flickor. Vidare fanns det också ledare som hade varit med om situationer där 

föreningen tvingats lägga ner en verksamhet som riktats mot flickorna. I de fall där föreningen 

lagt ner flickgruppen verkar det inte som att man lyckats behålla dem.  

Vi gjorde en tjejgrupp i XX och fick fullt hus. På en enda gång. Pang sa det bara. Men sen så flyttade hon 

som höll i det, det var också en tjej som höll i det. Och då liksom fick vi lägga ner just det. Då sa vi det att 

"nej men vi kör en vanlig grupp med blandat" och då kom det ju otroligt mindre. 

En annan ledare förklarar hur de skapade en tjejgrupp bara för att se om de kunde få in flickor 

med flyktingbakgrund till föreningen då. ”Och då gick det bra. Tyvärr får man väl säga” berättar 

ledaren som också betonar att de sedan försökte slussa in flickorna i den vanliga verksamheten 

men att det inte lyckades. Sett till helheten så verkar den huvudsakliga anledningen vara att man 

då slutat idrotta för att man inte erbjöds att träna med enbart flickor längre. Vidare menar 

ledarna att det också bör erbjudas fler möjligheter att utöva idrott på olika nivåer eftersom 

flickorna har olika ambitioner med sitt idrottande.  

Många av de här tjejerna har inte en tanke på att spela så organiserat. Då är det kanske en eller två tjejer. 

Och så är de dessutom så olika åldersgrupper och så unga så man slussar in dem i olika lag så... Men det 

tycker jag typ har varit den viktigaste känslan, att man ska kunna få vara både bra och dålig. Och sen 

också kunna gå vidare om man vill, eller få chansen att kunna gå vidare och få verktygen till det. Men 

också bara kunna så här, ja men ha ballerinaskor och klänning på träning liksom. Fine, kom bara! 

De pratar om att man måste kunna komma som man vill och att föreningen inte bör ställa krav 

på en viss utrustning, klädsel eller liknande då det finns flickor som inte vill träna så organiserat. 

Ledarna beskriver att flickorna har ganska olika syn på idrott. I citaten nedan beskrivs två 

tjejprojekt som pågått under en period, exakt hur länge framgår inte men här nyanseras bilden 

av flickorna något. 

[…] Vi hade en tjej som i ett utvärderingsformulär skrev så här: "Vad är viktigt för dig och vad vill du ha 

mer av på träningarna?" Då skrev hon så här: "Jag vill att det ska vara mer på liv och död" skrev hon 

(skratt). 
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En annan ledare berättar hur hon tog med sig några flickor från ett HVB-hem till ett gym för 

första gången och hur hon upplevde att det var viktigt för dem att kunna visa att "men jag kan 

också dra i den här stången liksom" som hon beskriver det. Här tycks det inte vara några 

svårigheter, varken för ledare eller aktiva att träna. Tvärtom så visar flickorna att de skapat en 

egen idrottsidentitet, att de har en tydlig bild av hur de vill utöva sin idrott och att de faktiskt är 

egna personer som kan göra som de vill. Majoriteten av flickorna i den första gruppen bodde 

med sina familjer och majoriteten i andra gruppen bodde på HVB-hem. Men oavsett 

boendesituation, så framställs inte flickorna som en grupp som ”håller tillbaka”, utan man kan 

snarare utläsa att de uttrycker en självsäkerhet och en självmedvetenhet. I en annan utsaga 

förklarar en ledare hur en lokaltidning ville skriva om deras verksamhet för flickor med 

flyktingbakgrund. 

”Alltså vi är ute och tränar som vilka andra som helst. […] Det blir väldigt så här, olika reaktioner bland 

de deltagarna [flickorna]. För man märker vissa, som de som var med i det här reportaget. Det var ju vissa 

så här liksom "Jaha, är det så revolutionerande att vi är ute och tränar?" (skratt). 

Det framgår att varken ledaren eller flickorna som deltog i projektet tyckte att det var särskilt 

märkvärdigt att de tränade tillsammans, men att andra runt omkring dem verkade tycka det. 

Citatet nyanserar bilden ytterligare eftersom även de utländska flickorna reflekterar över hur 

svenskarna vill uppmärksamma att de också tränar. 

 

5.2.2 Ambivalensen kring könsuppdelade grupper  

Samtidigt som det konstateras att de könsuppdelade grupperna attraherat fler flickor, reflekterar 

ledarna över denna frågan ur ett jämställdhetsperspektiv. De ifrågasätter huruvida de faktiskt 

bör dela upp flickor och pojkar eller ej. Någon menar att det är viktigt att alltid visa vad 

föreningen står för. "Jag vet att det inte kommer komma många tjejer (till den könsblandade 

verksamheten), men just därför ska jag promota det dubbelt så mycket" säger en ledare som 

menar att man kanske behöver erbjuda både blandade och uppdelade grupper, just för att sända 

signalen. Det är tydligt hur komplex den här frågan är för många ledare. 

Men jag tror att vi ändå måste backa, vi jobbar jättemycket med jämställdhet i Sverige och så 

här. Men ska vi nå de här flickorna så tror jag att vi måste backa lite och erbjuda tjejer för sig 

och killar för sig. Oavsett vad vi tycker om det. För att på sikt får vi... och det här kommer ju 

ta tid - kanske deras barn får vara med i grupper där både flickor och pojkar men....  
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De pratar om hur man kan se på saken på ett lite mer långsiktigt sätt och inte bara tänka här och 

nu. De vill arbeta med jämställdhet och tycker att det är viktigt att man som ledare och förening 

strävar efter att kunna erbjuda blandade lag. Samtidigt tycker de att det är viktigt att hitta former 

som gör att fler flickor med utländsk bakgrund också vill delta.  

Sen kan ju, jag tänka "so what?" på något sätt... Om dom är i en grupp där. Alltså jag tycker, 

man ska ju aldrig acceptera att de är i en grupp och att man bara har en tjejgrupp. Accepterar 

man att man tänker att så får vi köra - då har man ju förlorat. […] Sen får man aldrig som 

klubb vara nöjd med att de är isolerade som vi är inne på då. Men någonstans är väl det 

bättre då att de rör på sig och mår bra och får skolan att funka? 

Några ledare reflekterar över vilka andra effekter som idrotten kan föra med sig. De nämner 

hur skolan funkar bättre om man rör på sig, men också att det bidragit till att man fått vänner 

och något meningsfullt att göra. Ledarna diskuterar även jämställdhet ur flera aspekter, bland 

annat jargonger och miljöer som existerar och huruvida de upplevs. En pappa nämner 

exempelvis hur han inte vill att hans dotter ska spela hockey bara på grund av hur det kan vara 

när pojkar är med. 

Ja nu har jag spelat hockey också i 10 år och jag kan ju säga att utifrån den miljön som är där så skulle jag 

inte vilja att min dotter är med i ett hockeylag. Där det är killar med. Utifrån mina egna erfarenheter, 

förstår ni vad jag menar? Alltså den miljön som bildas där. Jag har ändrat mig med åren, jag har stor 

respekt för att tjejer faktiskt vill vara själva för att miljön blir så annorlunda. Sen om det är bra eller dåligt 

det vet jag inte, men jag har en respekt för det. 

Här resonerar ledarna kring jämställdhetsfrågan på ett lite större plan. De diskuterar om den 

enskilde idrottsgrenen i sig kan vara problematisk då de, som man kan tolka det, inte alltid är 

så ”tjejvänliga”. En annan ledare framhåller hur det kan vara skillnad mellan idrottsgrenar. Han 

menar att vissa kampsporter har grepp där man ska ligga ner och försöka ta sig ur när någon 

håller fast en. Han menar att det är en gren som få flickor generellt vill utföra tillsammans med 

pojkar. De tycks ställa sig frågan om den idrottsliga miljön som skapas inom vissa idrotter 

kanske gör att flickor håller sig undan. Det verkar åtminstone som att dessa, manliga ledare, 

visar en förståelse för om flickorna väljer att idrotta utan pojkarna. 

Sammanfattningsvis så visar resultatet att ledarna talar om flickor med flyktingbakgrund som 

en grupp med väldigt lite erfarenhet av idrott. De menar att flickorna med flyktingbakgrund (i 

jämförelse med pojkarna) därför har sämre förutsättningar för att börja med idrott i Sverige. 

Ledarna förklarar vidare att flickorna sällan kommer till föreningen på egen hand varpå det har 

varit en förutsättning att söka upp flickorna i den miljö de befunnit sig i. Majoriteten av 
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flickorna med flyktingbakgrund föredrog att idrotta i könsuppdelade grupper och ledarna har 

därför fått reflektera över hur verksamheten kan anpassas efter flickornas önskemål. Vidare 

beskriver ledarna hur deras eget bemötande varit en viktig faktor och att det, trots för att det 

krävt ett extra engagemang, många gånger varit avgörande för att nå ut till denna målgruppen. 

Mot bakgrund av detta resultatet följer nedan en resultatdiskussion. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka idrottsledares upplevelser av att inkludera flickor med 

flyktingbakgrund. De övergripande frågeställningarna handlade om: 1) på vilket sätt ledarna 

talar om flickor med flyktingbakgrund och deras idrottsutövande, samt 2) vilka idéer om idrott 

som kommer till uttryck när ledarna diskuterar inkludering av flickor med flyktingbakgrund.  

Liksom tidigare forskning visat (Riksidrottsförbundet, 2010) så framkommer det i resultatet att 

färre flickor än pojkar deltagit i den organiserade idrotten. Ledarna pratar både om flickor och 

pojkar med flyktingbakgrund och de tycks ha lite olika syn på deras idrottande. När ledarna 

pratar om flickorna så framkommer det att de ses som en grupp med väldigt lite erfarenhet av 

idrott. De har en liten idrottslig kompetens och de saknar något som krävs för att utföra idrotten 

på ”rätt” sätt. Det är deras färdigheter som diskuteras, och då i relation till idrott. Det är 

intressant med tanke på tidigare forskning där flickor med flyktingbakgrund själva uttryckt att 

de inte känt sig bra nog för att delta i idrotten i Sverige (Hertting & Karlefors, 2012a). I 

resultatet uttrycker ledarna att muslimska flickor upplevs särskilt som en grupp som inte förstår 

vad idrott innebär och hur den ska utföras. Vissa flickor kan närmast förklaras som ett omöjligt 

fall. ”Säger du slå rakt så slår dom åt höger och tycker att dom slår rakt” förklarar en ledare. 

Men när de pratar om pojkarna blir bilden lite mer komplex. Pojkarna tycks också till viss del 

sakna den idrottsliga kompetensen, men det som är utmärkande är hur några ledare också 

diskuterar pojkarnas fysiska kroppar, exempelvis som klena eller kortväxta. En ledare nämner 

”sugrör” som en metafor för att beskriva somalier, alltså en hel folkgrupp. Man kan naturligtvis 

anta att detta är en ironisk metafor, men underförstått så beskriver det pojkarnas icke muskulösa 

kroppsform. Connell (1995) menar att olika maskuliniteter skapas inom den samma kulturella 

och institutionella miljön. I likhet med Connells teori om hegemonisk maskulinitet kan man 

utläsa att det, troligtvis omedvetet, men ändå existerar en form av under, och överordning inom 

idrotterna som representeras. De klena pojkarna ses som en grupp med mindre maskulina drag 

och därför lever de inte riktigt upp till bilden av en idrottares kropp. De tuffa afghanska pojkarna 

med ”dynamithuvuden” verkar, i motsättning till somalierna, ha fler maskulina drag, både rent 

kroppsligt men även mentalt. Ledarnas utsagor kan man dels tolka som att pojkar med 

flyktingbakgrund har bättre förutsättningar än flickor med flyktingbakgrund för att idrotta i 

Sverige. Ledarna hävdar att det är mer naturligt för pojkarna att söka upp en idrottsförening än 

vad det är för flickorna. Å andra sidan kan man också tolka utsagorna som att de pojkar med 
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flyktingbakgrund som uppvisat maskulina egenskaper har ännu bättre förutsättningar för att 

idrotta eftersom de tycks passa in i föreningsidrottens bild av hur en idrottare ska vara eller se 

ut. 

 

Det kan kanske ifrågasättas varför jag valt att lyfta hur ledarna talar om pojkar med flykting-

bakgrund då studiens syfte var att undersöka hur de talar om flickor med flyktingbakgrund. 

Med stöd i Connells (1995) genusteori så kan resultatet belysas ur ett genusperspektiv och 

inte enbart ur ett kulturellt perspektiv som mycket utav den tidigare forskningen gjort 

(Strandbu & Walseth, 2014; Hertting & Karlefors, 2012a, 2012b). Jag tycker att sättet som 

ledarna talar om flickor och pojkar på ger en djupare förståelse för hur och varför genus 

existerar och dessutom fortsätter att skapas inom idrotten. I likhet med Connell så menar jag 

att synen och förväntningarna vi har på pojkar också bidrar till synen och förväntningarna vi 

har på flickor. Om man tänker sig den hierarkiordning som Connell beskriver så befinner sig 

alltså män med många maskulina drag högst upp på den. Det betyder att ju mer feminina drag 

en individ har desto längre ner i hierarkin hamnar man. Det här synsättet hjälper oss att förstå 

varför femininitet inte fått den samma statusen som maskulinitet, och därmed också varför 

kvinnor och mäns förutsättningar är olika. Delvis inom idrotten, men också generellt i 

samhället. Connell (1995) menar att genus handlar om det sätt som samhället förhåller sig till 

den mänskliga kroppen på och de konsekvenser som det förhållningssättet får. Våra 

förväntningar på flickors och pojkars kroppar kan därmed antas vara ett resultat av vårt 

förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. Tolvhed (2015) beskriver hur egenskaper som 

styrka, kraft och snabbhet refererar till en typisk, manlig idrottare. Om vi förväntar oss att 

män ska vara manliga så förväntar vi oss också att kvinnor ska vara kvinnliga. Det som 

kanske är mest intressant i resultatet är därför det som förblivit osagt; ingen ledare pratar om 

flickornas kroppar i relation till idrott. Hur kommer det sig? Är det ingen som förväntar sig att 

flickor med flyktingbakgrund har eller vill ha en idrottslig kropp?  

 

Tirone m.fl. (2010) och O´Connor m.fl. (2015) beskriver att en del tränare upplever att det är 

svårt att möta personer från andra kulturer i och med att man inte riktigt vet hur man ska gå 

tillväga för att möta allas behov. Ledarna reflekterar över sin egen verksamhet så som den är 

idag och delar med sig av tankar och idéer om hur idrotten utvecklats i samband med 

inkluderingsprojekten. De uttrycker att det varit en utmaning att jobba med inkludering av 

flickor med flyktingbakgrund eftersom väldigt få av dem uppsökt idrottsföreningar på eget 
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initiativ. Ledarna beskriver hur den uppsökande verksamheten varit viktig för att nå ut till 

dessa flickorna. Det kan kopplas till Hertting och Karlefors (2012a) studie där unga nyanlända 

hamnade utanför idrotten för att de inte visste hur de kunde komma i kontakt med en 

idrottsklubb. De hade saknat någon vuxen som sträckte ut en hand för att visa att det var okej 

att vara med. I resultatet beskriver några av ledarna hur de gjort just detta; sträckt ut en hand, 

ställt en fråga, sått ett frö. Och det är det som sedan har väckt ett intresse hos flickorna. Det 

har krävts en viss ansträngning för att uppnå detta och ledarna reflekterar över sin egen roll i 

den processen. De resonerar kring sitt personliga engagemang och menar att förhållningssättet 

varit viktigt för att flickorna ska känna sig välkomna. Detta stämmer överens med Tirone 

m.fl. (2010) som hävdar att föreningarna behövt engagera sig lite extra och att det krävs att 

man försöker möta den individuelles behov om man vill arbeta långsiktigt med inkludering.  

 

Resultatet visar vidare att det inte enbart handlat om att räcka ut en hand och så ett frö. Ledarna 

menar att de också behövt se över sin egen verksamhet och i vissa fall tänka nytt för att kunna 

erbjuda en aktivitet som flickorna med flyktingbakgrund faktiskt velat testa. I O´Connors m.fl. 

(2015) studie framkom det att många idrottsledare uppmärksammat hinder som försvårat 

inkluderingsarbetet men att de ändå inte lyckats anpassa verksamheten för att undvika de 

hindren. I föreliggande studie hävdar många ledare att det har varit avgörande att anpassa 

aktiviteterna efter flickornas behov för att de ska stanna kvar. De grupper som, enligt ledarna, 

attraherat flest flickor med flyktingbakgrund är de grupper som varit särskilt inriktade mot 

enbart flickor. I de fall där föreningen haft enskilda tjejgrupper men lagt ner dem av någon 

anledning så har många slutat komma. Det som varit intressant är hur ledarna resonerar kring 

denna frågan ur ett inkluderingsperspektiv men också ur ett jämställdhetsperspektiv. Ledarna 

är väldigt ambivalenta. De både ifrågasätter och försvarar sitt sätt att arbeta genom att erbjuda 

separata flickgrupper. De är medvetna om att idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 2018) och 

samhället i stort, arbetar för att motverkakönsuppdelade verksamheter. De menar å ena sidan, i 

likhet med det Tolvhed (2015) skriver, att könsuppdelad idrott bidrar till att upprätthålla 

ojämställdhet och normer. Å andra sidan så framkommer det att det är så här flickorna vill ha 

det och de uttrycker att det varit viktigt att lyssna på flickornas önskemål. Ledarna reflekterar 

också över idrottens samhällsnytta och hur idrotten i sig har ett värde, oavsett vem man utövar 

den med. ”Men någonstans är väl det bättre då att de rör på sig och mår bra och får skolan att 

funka?” sa en ledare. De tycks resonera kring hur idrotten kan vara särskilt meningsfull för unga 

med flyktingbakgrund. Det kan vara rimligt att tänka att de ser på jämställdhetsarbetet med lite 
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annorlunda ögon. De möter ju de här ungdomarna och får höra deras historier om flykten och 

väntan på asylbeslut. Fokuset där och då kanske inte främst är på jämställdhetsarbetet, i den 

mening att all idrott måste kunna utövas tillsammans. Tidigare studier har visat hur meningsfull 

idrotten kan vara för flickor med flyktingbakgrund. Främst ur ett socialt perspektiv, där 

gemenskapen lyfts fram som en betydelsefull effekt (Walseth 2008; Lundwall, 2009; Vikström 

& Grönkvist, 2015). Och ska vi tro Larsson (2017) så kan även könsuppdelade grupper bidra 

till att bryta traditionella könsmönster eftersom det kan underlätta att över huvud taget ta sig in 

i en idrott. Ur ett långsiktigt perspektiv så kanske separata grupper kan vara fördelaktigt då det 

faktiskt kan innebära att trösklarna in i svensk föreningsidrott blir lite lägre för flickor med 

flyktingbakgrund. ”Vi jobbar jättemycket med jämställdhet i Sverige men ska vi nå de här 

flickorna så kanske vi måste backa lite och erbjuda tjejer för sig och killar för sig. Oavsett vad 

vi tycker om det” som en ledare beskrev det. En fråga man kan ställa sig är: hur mycket offrar 

vi egentligen av jämställdhetsarbetet när vi väljer att erbjuda separata grupper? Kan det vara så 

att ökad inkludering också kan vara en form av ökad jämställdhet? För det kanske inte behöver 

vara antingen eller? Ledarna resonerar vidare kring frågan ur ett framtidsperspektiv som är 

intressant. De påpekar att om vi erbjuder separata grupper för de flickor med flyktingbakgrund 

som kommit nu så kanske deras barn, eller barnbarn deltar i blandade grupper om några år. Det 

kan tolkas som att ledarna menar att man på sikt kanske kan förändra större strukturer i 

samhället, men att man då också måste börja någonstans. 

 

Enligt Connell (1995) är det mänskligt att se på flickor och pojkar på olika sätt. Det är ett sätt 

för oss att beskriva människors likheter och olikheter. I resultatet kan man utläsa att 

beskrivningen av olikheterna är ganska tydlig. Ledarna antyder aldrig att de förväntar sig att 

flickorna ska vara starka eller muskulösa på samma sätt som de pratar om pojkarna. I utsagor 

nämndes hur pojkar skadat sig genom idrotten utan att klaga eller utan att gråta. Synen på flickor 

och pojkar känns ganska stereotyp. Men bilden av flickor med flyktingbakgrund som icke 

idrottsliga eller passiva utmanas en aning: "Jag vill att det ska vara mer på liv och död" hade en 

flicka uttryckt när ledaren utvärderade verksamheten. ”Jaha, är det så revolutionerande att vi är 

ute och tränar?" hade några andra flickor reflekterat över när de blivit intervjuade inför ett 

tidningsreportage. Det nyanserar bilden lite. I en annan utsaga framkom det att några flickor 

som styrketränat i ett gym tyckte det var viktigt att få visa att de också kunde det. Här beskrivs 

flickorna som både självsäkra och målmedvetna individer som kan göra som de vill. Ledarna 

beskriver hur flickorna har olika bilder av vad idrott är och att de vill utöva den på olika sätt. 

Precis som vilka andra barn och ungdomar som helst. Connell och Pearse (2015) förklarar just 
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hur vanligt det är att vi ser på kvinnligt och manligt som två helt skilda saker, men egentligen 

är kvinnor och män varken varandras motsatser eller två homogena grupper. Det finns olika 

typer av kvinnor och olika typer av män. Vi har olika preferenser i olika situationer och det är 

inte rimligt att förvänta sig att alla flickor är likadana. Olsson (2009) förklarade detsamma då 

ledare som arbetat för att behålla flickor inom fotbollen utgått från att alla flickor var likadana. 

Där fanns det inte något utrymme för förståelsen att fotbollsspelande flickor också var olika 

individer. Man såg dem bara som en grupp flickor. I resultatet diskuterar ledarna just det här 

med olikheter och hur idrotten behöver utvecklas så att alla får möjlighet att delta. De beskriver 

att man inte enbart bör erbjuda separata och blandade grupper utifrån kön, utan att man också 

måste erbjuda flera typer av idrott som är mer eller mindre organiserad. En ledare beskriver 

väldigt tydligt i resultatet hur hon tycker att den viktigaste känslan varit att man ska kunna vara 

både ”bra” och ”dålig”. Hon menar att de som har högre ambitioner måste få verktygen till att 

nå sina mål, och belyser hur man som ledare behöver hjälpa till med det. Vill man inte sträva 

efter att träna på en högre nivå så ska det också vara möjligt: ”Ja men ha ballerinaskor och 

klänning på träning liksom. Fine, kom bara!”. Ledarna menar att det måste finnas plats för alla, 

oavsett vilken nivå man är på och oavsett vilka ambitioner man har med sin idrott.  

 

Det finns alltså tydliga könsmönster och det framgår genom sättet som ledarna pratar om 

flickorna och pojkarna på. Mot bakgrund av undersökningens resultat kan man anta att det är 

enklare för en idrottsledare att inkludera en pojke som redan uppvisar de ”idrottsliga” 

egenskaper som svensk idrott önskar. Därmed kan man ju dra slutsatsen att ledaren anser det är 

lite svårare att inkludera en pojke som inte har de egenskaperna. Troligtvis är det därmed svårast 

för en idrottsledare att inkludera en flicka om man redan från början förväntar sig att hon är ett 

”omöjligt fall” som inte har någon idrottslig potential. Connells (1995) teori om hegemonisk 

maskulinitet gör sig uttryck och jag menar att det hjälper oss att förstå hur genus visas men 

också skapas inom idrotten. Och jag tror att vi genom att lyfta och diskutera våra förväntningar 

kring könsnormer också har möjlighet att förändra dem. För troligtvis är det först när vi blir 

medvetna om hur vi själva bidrar till genusordningen som vi har möjlighet att luckra upp den.  

I CIF:s analys framkom det att könsnormerna påverkat ungdomars grad av idrottsdeltagande 

men också val av idrott, både direkt och indirekt (Centrum för idrottsforskning, 2018).  Enligt 

ledarna i undersökningen kan den idrottsliga miljön i sig och den jargong som existerar inom 

vissa idrotter vara faktorer som gör att flickor (och kanske pojkar?) väljer att undvika vissa 

idrottsgrenar. En ledare uttrycker hur han inte vill att hans dotter ska uppleva det han upplevt 
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inom ishockeymiljön. Men att jargongerna och normerna existerar är något vi måste fortsätta 

prata om inom idrotten. Det behöver synliggöras och det handlar om en kultur som alla bidrar 

till och som alla måste ta ansvar för att förändra.  

 

Med det sagt så känns det också viktigt att poängtera att ledarna inte menat något illa när de 

pratat om flickorna och pojkarna med flyktingbakgrund, även om några av citaten verkar väldigt 

stereotypa. Tvärtom, så vill jag lyfta det betydelsefulla arbete som många av ledarna gör. De 

ledare som har deltagit i intervjuerna är otroligt ödmjuka inför de här ungdomarna. De har 

absolut inte fler förutfattade meningar om manligt och kvinnligt än vad andra föreningsledare, 

eller människor i stort har. Genom resultatet som lyfts fram i denna undersökningen beskrivs 

helt enkelt bara hur normerna tar sig uttryck inom idrotten. Jag tyckte det var viktigt och 

intressant att lyfta det eftersom jag tror, liksom Connell (2015), att barn och unga påverkas av 

vuxnas föreställningar om hur flickor och pojkar ”bör” vara. Det framgick i 

Ungdomsbarometern att för många barn och unga är tränaren den vuxenpersonen som står dem 

närmast efter föräldrarna (Riksidrottsförbundet, 2017a). Könsordningen och dess normer och 

värderingar upprätthålls och förs vidare av både kvinnor och män (Connell, 1995). Jag tror 

därför också att det är viktigt att idrottens företrädare är medvetna om hur vanligt det är att vi 

förväntar oss olika saker av pojkar och olika saker av flickor och vilka konsekvenser det kan 

få.  

 

Fundberg (2017) menar att flickor med utländsk bakgrund uttryckt att de inte känt sig välkomna 

eller bekväma i svensk idrott och ställer sig frågan vad det är inom idrottens strukturer som kan 

förändras. Han nämner resurser, bemötande eller fler förebilder. Jag tror inte det spelar någon 

roll hur mycket resurser vi sätter in om inte bemötandet fungerar. Ledarna lyfter vikten av själva 

bemötandet när det handlar om att nå ut till fler flickor med flyktingbakgrund. Det är i själva 

mötet med idrottsledaren och utövaren som det händer något. För vi ser i denna undersökningen 

att det finns flickor med flyktingbakgrund som kommit till Sverige (och Värmland) och börjat 

idrotta i föreningar här. Det borde ju finnas möjlighet att rekrytera ännu fler. Jag tror absolut att 

idrotten kommer lyckas nå fler flickor med flyktingbakgrund. Men det kan vara en förutsättning 

att ledarna funderar över vilka föreställningar de själva har och ser över sitt förhållningssätt. 

Förväntar man sig att flickor med flyktingbakgrund inte har någon idrottslig potential så kanske 

man inte heller gör det där lilla extra för att möta deras behov och då faller kanske många mellan 

stolarna. Om man som ledare i stället tar tillvara på den enskildes behov och erbjuder idrott i 

flera former så tror jag att det finns potential att skapa en plats för alla som vill vara med. 
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6.2 Metoddiskussion 

 

Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017) menar att intervjuguiden är ett verktyg som ska vägleda 

intervjuaren genom datainsamlingen. De menar att intervjuaren inte ska låsa fast sig vid 

intervjuguiden utan vara flexibel och utveckla nya frågor utefter hur diskussionerna utvecklas. 

Intervjuguiden som användes under datainsamlingen utarbetades efter syftet till studien Idrott 

och Integration i Värmland. Därmed kan man ifrågasätta om den data som används i 

föreliggande studie är tillräckligt pålitlig. Jag skulle säga att det tvärtom, ökar studiens 

reliabilitet. Det är tack vare de spontana diskussioner som uppkommit under fokusgrupperna 

som det över huvud taget kom upp frågor kring flickornas idrottsutövande. I intervjuguiden 

fanns det inget fokus på genusfrågor. Därmed kan man dra slutsatsen att det inte föreligger 

någon påverkan på deltagarnas svar utan att det var deltagarna själva som ansåg att det var ett 

ämne som berörde dem och som var viktigt att lyfta fram. 

 

Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017) menar att fokusgrupper inte bör användas om syftet är 

att göra statistiska generaliseringar. Ord och uttalanden som framkommer under en 

fokusgruppintervju kan bara betraktas i sitt sammanhang, resultatet kan inte generaliseras 

utifrån ett kvantitativt sätt att tänka. Utgångspunkten för detta projektet är inte att presentera 

någon fullständig kunskap men att i den mån det är möjligt, bidra till mer kunskap än den som 

finns tillgänglig i dag. Resultaten i föreliggande undersökning kan användas för att förstå mer 

om inkluderingen av flickor med flyktingbakgrund och förhoppningsvis bidra med kunskap för 

det fortsatta inkluderingsarbetet, och då inte minst för Värmlands idrottsföreningar. 

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

Statistiska Centralbyrån menar att invandringen är avgörande för framtidens befolkning. Sedan 

den stora flyktingströmmen 2015 har den årliga migrationen minskat något, men den har absolut 

inte upphört. 2017 översteg Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Det är migrationen som 

haft störst betydelse för befolkningsutvecklingen i Sverige och det förväntas att fortsätta så fram 

till mitten av 2040-talet. År 2060 förväntas Sveriges invånare uppgå till 12,9 miljoner 

(Statistiska Centralbyrån, 2015). Det visar att Sveriges befolkning kommer fortsätta öka och att 

idrottens arbete med inkludering är lika viktigt i framtiden som det var 2015 och är nu. Framtida 

forskning bör belysa genusfrågan ur flickorna och pojkarnas perspektiv. Hur upplever de att 
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ledarna bemöter dem? Tycker de själva att det finns könsnormer eller är det inget de egentligen 

har tänkt på? Jag tror också att framtida forskning hade kunnat dra nytta av att lyfta föräldrarnas 

perspektiv på saken. Dels för att faktiskt undersöka hur de ser på idrott och idrottsföreningar i 

Sverige. Kanske kan det möjligtvis utmana några av de förväntningar och föreställningar som 

vi har av individer med flyktingbakgrund. Men dels också för att undersöka deras tankar om att 

själva engagera sig inom idrotten, för jag tror det finns potential att få med så otroligt många 

fler, om man bara ställer frågan. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide idrottsledare       

                                                             

Individuella 

Beskriv er förening? Vilken roll har ni i er förening? Vilken roll har ni i arbetet med 

nyanlända? Hur länge har ni arbetat med nyanlända? 

 

Grupp 

Hur kom det sig att ni sökte medel för att arbeta med nyanlända? Kan ni beskriva er 

erfarenhet av arbetet med nyanlända? Beskriv en träning? 

Hur har ni upplevt nyanländas möte med er idrott? Hur har ni tänkt i arbetet med nyanlända? 

Hur har ni använt de ekonomiska medlen ni fått? Hur tycker ni att det har fungerat? (hinder, 

möjligheter). Har arbetet med nyanlända förändrat hur ni arbetar i er förening? 

Vad är idrott? Vad betyder idrott för er? Varför är ni engagerade i en idrottsförening? Hur ser 

ni på svensk idrott? Finns det en unik svensk idrottskultur? Vilka idrotter tycker du 

representerar Sverige? Vad är typisk svensk idrott för er?  

Hur ser ni på nyanländas möjlighet att idrotta? Känner ni att infödda svenskar och nyanlända 

har samma möjlighet att idrotta? Hur ska man göra för att få nyanlända att idrotta? Hur skulle 

ni vilja organisera er idrott i framtiden? Har ni några övriga kommentarer? 
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BILAGA 2 

Information om en studie Idrottsföreningars arbete med integration i Värmland 

  

Hej, 

Du har mottagit detta informationsbrev för att tänka genom om du vill delta eller höra mer om 

studien: Idrott och integration i Värmland  

  

Bakgrund: 

Mot bakgrund av den stora migrationen de senaste åren har idrotten setts som en viktig 

integrationsarena. Det finns redan många projekt som pågår och nya startats kontinuerligt 

upp. Idrottsrörelsen upplever sig dock sakna redskap för att arbeta med integration och 

efterfrågar därför mer kunskap. Projektets syfte är därmed att utveckla ny kunskap som har 

betydelse för idrottens arbete med integration av nyanlända ungdomar. Undersökningen 

genomförs av ämnet Idrottsvetenskap på Karlstads universitet i samverkan med Värmlands 

idrottsförbund 

  

Varför du får denna information: 

Under 2017 kommer ansvariga forskare för projektet att genomföra tre gruppintervjuer med 

ett urval av föreningsledare som har arbetat med integration. Syftet är att undersöka ledares 

delade upplevelser av att arbeta med idrott och integration. De frågor som vi vill ställa 

kommer att handla om dina upplevelser av arbetet med integration i din förening. Vi har fått 

ditt namn från Värmlands idrottsförbund. Grupperna kommer att innehålla 6-8 ledare från 

olika föreningar som har arbetat med integration och intervjuerna kommer genomföras under 

ca 1,5 h på Karlstads universitet. Vi kommer att kontakta dig på telefon för att berätta mer om 

undersökningen. 

  

Hantering av data: 

Det är frivilligt att vara med i studien och du kan när som helst tacka nej till att delta. Det du 

säger i intervjusituationen kommer att behandlas på sådant sätt att ingen annan än vi som 

intervjuar och de andra ledarna i gruppen kommer att får ta del av uppgifterna. 

Intervjumaterialet kommer att lagras i enlighet med arkivlagen (under tio år) på ett säkert 

ställe. Resultaten av studien kommer att publiceras i en rapport, i forskningsartiklar samt på 

konferenser. I rapport- eller artikelform skall ingen kunna känna igen att det som sagts i 

intervjun kommer från dig. Personuppgiftsansvarig är Karlstads universitet. Enligt 

personuppgiftslagen, PUL, har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter 

om Dig som hanteras och vid behov får eventuella fel rättade. 
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Projektansvarig: 

Huvudansvarig för studien är Peter Carlman, Idrottsvetenskap, Karlstads universitet, 073-052 

02 68.  

  

Har du några frågor så ring eller mejla gärna någon av nedanstående kontaktpersoner. 

   

Peter Carlman 

Projektansvarig 

peter.carlman@kau.se 

073-0520268 

 

Carina Vikström 

Projektassistent 

carina.vikstrom@hotmail.se 

073-0749021 
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