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Sammanfattning 

Inledning: Fysisk aktivitet minskar risken för många sjukdomar. Många barn når inte upp 

till rekommendationerna för fysisk aktivitet, och flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar.  

Syftet med litteraturöversikten är att identifiera orsakerna bakom att flickor i åldern 5-16 år är 

mindre fysiskt aktiva än pojkar. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt som innefattar tio artiklar. Sökning efter artiklar 

gjordes i olika relevanta databaser, och därefter granskades och analyserades artiklarna. 

Resultat: Vanligast förekommande orsaker till flickors lägre fysiska aktivitetsnivå i 

jämförelse med pojkars delades in i följande teman: upplevd kompetens, konflikt, 

kroppsuppfattning, vänner och påverkan från familj. 

Diskussion: Flickor blir retade av pojkar och har en uppfattning av att inte vara tillräckligt 

bra på grund av pojkars beteende. Familj och vänner kan utgöra både motivationsfaktor och 

hinder. Skolan är en viktig arena för interventioner inom fysisk aktivitet med tanke på tiden 

barn spenderar där. Synen på flickor och fysisk aktivitet behöver förändras, och interventioner 

behöver göras på många olika nivåer i samhället. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, flickor, upplevd kompetens, jämställdhet, folkhälsa 

 

  



Abstract 

Introduction: Physical activity decreases the risk of many diseases. Many children do not 

achieve recommended levels of physical activity, and girls are less physically active than 

boys. The aim of the literature review is to understand reasons why girls aged 5-16 years are 

less physically active. 

Methods: The study is a literature review including ten articles. The search for articles were 

made in different relevant databases, subsequently the articles were examined and analysed. 

Results: The most common reasons why girls are less physically active than boys were 

divided into following themes: perceived competence, conflict, body image, family influence 

and friends. 

Discussion: Several themes can be associated with gender equality. For example, girls are 

getting teased by boys and have low perceived competence beacause of boys’ behaviour. 

Family and friends can represent both motivational factors and barriers. School is an 

important arena for interventions within physical activity, given the time children spend there. 

The view on girls and physical activity need to be changed, and interventions need to be done 

at many different levels in society. 
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Innehållsförteckning 

	  

Bakgrund ..................................................................................................................................... 1	  

Syfte ............................................................................................................................................ 3	  

Metod .......................................................................................................................................... 3	  

Design ..................................................................................................................................... 3	  

Datainsamling och urval ......................................................................................................... 3	  

Analys ..................................................................................................................................... 5	  

Etik .............................................................................................................................................. 5	  

Resultat ....................................................................................................................................... 6	  

Teman ..................................................................................................................................... 8	  

Upplevd kompetens ............................................................................................................ 9	  

Konflikt ............................................................................................................................... 9	  

Kroppsuppfattning ............................................................................................................ 10	  

Påverkan från familj .......................................................................................................... 10	  

Vänner ............................................................................................................................... 10	  

Diskussion ................................................................................................................................. 11	  

Metoddiskussion ................................................................................................................... 13	  

Slutsats ...................................................................................................................................... 13	  

Referenslista .............................................................................................................................. 15	  

 

 



 1 

 

Bakgrund 

Världens befolkning blir alltmer inaktiv och stillasittande och enligt uppskattningar från 

World Health Organisation (WHO) är det endast cirka en tredjedel som uppnår den 

rekommenderade nivån för fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2016). I Sverige är det 

enligt Folkhälsomyndigheten (2016) uppskattningsvis ungefär hälften som når upp till 

rekommenderad nivå.  

 

År 2003 antog riksdagen elva nationella folkhälsomål varav målområde nio behandlar fysisk 

aktivitet. Enligt målområde nio ska samhället utformas så att det ger förutsättningar för ökad 

fysisk aktivitet hos hela befolkningen. Vad gäller barn ska fysisk aktivitet underlättas i 

förskola, skola samt på fritiden (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

 

Fysisk aktivitet minskar risken för kroniska sjukdomar och förtida död och har således en stor 

folkhälsovetenskaplig relevans (Faskunger, 2013). Enligt WHO är fysisk inaktivitet den fjärde 

vanligaste dödsorsaken och årligen avlider ungefär 3,2 miljoner människor till följd av 

otillräcklig fysisk aktivitet (WHO, 2016). För mycket stillasittande kan leda till hjärt- och 

kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes typ 2, tjocktarmscancer, psykisk ohälsa, benskörhet, 

blodpropp och fetma (Faskunger, 2013). 

 

Enligt Pellmer et al. (2012) är barn en angelägen målgrupp för hälsofrämjande arbete. WHO:s 

rekommendationer för barn är att de bör utöva minst 60 minuter måttlig till intensiv fysisk 

aktivitet om dagen och gärna mer än så, eftersom extra hälsofrämjande effekter då uppnås 

(WHO, 2016). Den fysiska aktiviteten behöver inte utföras i en följd utan kan enligt WHO 

(2016) spridas ut under dagen. Det framhålls även att barn som går från att inte alls vara 

fysiskt aktiva till att röra på sig åtminstone lite vinner hälsofördelar oavsett om 

rekommendationerna uppnås eller inte (WHO, 2016).  

Enligt WHO (2016) kan fysisk aktivitet bestå av lek, spel, sport, sysslor, fritidsaktiviteter, 

idrottslektioner och  planerad träning, och kan utföras både i skola och på fritid. Intensiteten 

ska vara av varierande slag. 
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Svenska rekommendationer för fysisk aktivitet för barn överensstämmer mer eller mindre 

med de globala. Endast en minoritet av barnen i Sverige uppnår rekommenderad daglig 

mängd fysisk aktivitet, vilket innebär en folkhälsoutmaning (Faskunger, 2013). 

Idag har organiserad idrott till stor del ersatt spontanidrotten som dominerade i mitten av förra 

seklet (Faskunger, 2013). Bilåkandet har ökat alltmer och barnens fritid har 

institutionaliserats. På senare år har barns mediekonsumtion ökat, vilket förknippas med 

stillasittande. Dagens barn tillbringar mer tid inomhus och deras rörelsefrihet utomhus har 

begränsats på grund av att barn i allt högre utsträckning skjutsas till organiserade aktiviteter. 

Avstånd till ställen som exempelvis bad och bibliotek har ökat och andelen barn som cyklar 

eller går till skolan har minskat (Faskunger, 2013). Med andra ord är dagens barn inte ute och 

rör på sig lika mycket som tidigare. Enligt Faskunger (2013) visar undersökningar att pojkar 

tränar i större utsträckning än flickor och att denna klyfta har ökat. 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) läggs grunden för framtida hälsobeteende redan i 

barndomen och otillräcklig fysisk aktivitet i barndomen kan således leda till sämre hälsa som 

vuxen. Var fjärde år genomför Folkhälsomyndigheten en enkät bland landets 11-13-åringar 

och härav framgår att pojkar utövar mer fysisk aktivitet än flickor (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Enligt Faskunger (2013) är individer mer benägna att återuppta en aktivitet, 

exempelvis en idrottsgren, om de provat på den tidigare i livet och därför bör barn och unga 

uppmuntras att idrotta för att öka chanserna till att fysisk aktivitet även senare i livet.  

 

Även utländska studier visar att pojkar rör på sig mer än flickor. I en japansk studie från 2015 

konstateras att japanska barn rör på sig allt mindre. I den aktuella forskningsstudien 

undersöktes ca 700 barn i åldrarna 3-15 år. Deras fysiska aktivitet mättes med hjälp av en 

accelerometer, vilket är en liten mätare som barnet bär på sig. Resultatet av studien visade att 

pojkarna var mer fysiskt aktiva än flickorna och tog fler steg per dag (Ishii, Shibata, Adachi, 

Nonoue & Oka, 2015). 

 

Folkhälsosatsningar idag har ofta en socialekologisk grund där många aktörer arbetar 

parallellt med interventioner på olika nivåer under lång tid (Faskunger, 2013). 

Enligt socialekologisk teori är det faktorer på många nivåer som påverkar människors 

beteende inklusive utövandet av fysisk aktivitet. Ekologi är läran om relationen mellan 

organismer och deras omgivning och inom socialekologin appliceras ett ekologiskt synsätt på 

mänskliga kollektiva fenomen, det vill säga social ekologi (Edling & Rydgren, 2007). 
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Det har visat sig att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor. För att kunna öka flickors fysiska 

aktivitet är det av betydelse att genom en litteraturöversikt sammanställa befintlig forskning 

kring orsakerna bakom skillnaden, för att på sikt minska ojämlikheten i hälsa mellan könen, 

vilket är ett av målen med folkhälsoarbete (Pellmer et al., 2012). 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att identifiera orsaker bakom att flickor i åldern 5-16 år är 

mindre fysiskt aktiva än pojkar. 

Metod 

Design 

Metoden som har använts för att utföra examensarbetet är en litteraturöversikt, vilket innebär 

sökning efter och sammanställning av artiklar om tidigare forskning inom ett särskilt 

ämnesområde eller om ett specifikt problem. Litteraturöversikt görs för att se vilken 

kännedom som finns om ämnesområdet eller problemet sedan tidigare. Både experimentella 

och icke- experimentella kvantitativa och kvalitativa studier kan ingå i en litteraturöversikt 

(Whittemore & Knafl, 2005).  

Datainsamling och urval 

Datainsamlingen har skett via databaserna PubMed och EBSCO, eftersom båda är stora 

databaser inom området hälsa. Sökord som använts är physical activity, exercise, gender 

difference*, children, activ*, activity, barriers, girls, reasons, less och active i olika 

kombinationer. Sökord och begränsningar (limiters) som använts visas i tabell 1, 2 och 3 

nedan. En artikel hittades genom en sökning på Google scholar där orden physical activity 

girls användes. Därefter gjordes en sökning på titeln ”Listening to girls and boys talk about 

girls’ physical activity behaviors” i PubMed. Genom manuell sökning i referenslistor på redan 

utvalda artiklar kunde en sista artikel hittas efter att ett flertal abstracts lästs igenom. 

Referenslistan där artikeln återfanns tillhörde artikeln skriven av Telford, Telford, Olive, 

Cochrane & Davey (2016). 
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Både kvantitativ och kvalitativ forskning har varit intressant för studien. 

Inklusionskriterier var artiklar på engelska eller svenska som är peer-reviewed och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, etiskt granskade artiklar och studier där barn i åldern 

5-16 år ingår. Exklusionskriterier var litteraturstudier och studier på vuxna. 

 

Tabell 1. Sökord, begränsningar och resultat av artikelsökning. 

Databas: PubMed 
Limiters: Article types; Clinical trial, Journal article. Publication dates: 10 years. Ages: 
Child: 6-12 years 
Sökdatum: 2016-05-03 
Sökord Antal träffar Lästa abstract 

Physical activity 12949  

Exercise 10265  

Gender difference* 1678  

Physical activity AND gender difference* 140 11 

Exercise AND gender difference* 92  

Children AND gender difference* AND 

activ* 

266  

Children AND gender difference* AND 

activity 

185 9 

Barriers AND physical activity AND girls 52 3 

Determinants AND physical activity AND 

girls 

88  

Why are girls less active (inte limiter 6-12 

years) 

6 2 

 

Tabell 2. Sökord, begränsningar och resultat av artikelsökning. 

Databas: PubMed 
Limiters: Article types; Clinical trial, Journal article. Publication dates; 10 years. Ages; 
Child: 6-12 years, Adolescent: 13-18 years 
Sökdatum: 2016-05-10 
Sökord Antal träffar Lästa abstract 

Reasons girls less active 6 2 
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Tabell 3. Sökord, begränsningar och resultat av artikelsökning. 

Databas: EBSCO 
Limiters: Scholarly (peer reviewed) journals. Publication date; 2006-2016.  
Sökdatum: 2016-05-10 
Sökord Antal träffar Lästa abstract 

Reasons girls less active 5339  

Girls less active 53 1 

Analys 

Alla artiklar lästes igenom ett flertal gånger av båda som skriver examensarbetet. Därefter 

delades artiklarna upp på fem artiklar var att läsa igenom och granska ytterligare. Tilldelade 

artiklar delades sedan in i teman baserade på vilka faktorer till flickors lägre fysiska aktivitet 

jämfört med pojkars som framkommit i studierna. Faktorer som framkommit i varje artikel 

skrevs upp i en lista i ett gemensamt dokument för att få en överblick. Slutligen diskuterades 

vilka gemensamma teman som fanns och hur benämningen skulle vara. Beslutet tog ingen 

längre tid eftersom faktorerna utgjorde någorlunda tydliga teman. 

Etik 

Artiklarna som ingår i litteraturöversikten är godkända ur ett etiskt perspektiv. Två innehåller 

endast ett godkännande från deltagarna (Oliver & Hamzeh, 2010; Slater & Tiggemann, 2010), 

medan resterande även är godkända av en etisk kommittée (Cairney, Kwan, Velduizen, Hay, 

Bray & Faught, 2012; Crespo, Corder, Marshall, Norman, Patrick, Sallis & Elder, 

2013; Pawlowski, Tjørnhøj-Thomsen, Schipperijn & Troelsen, 2014; Seabra, Seabra, 

Mendonca, Brustad, Maia, Fonseca & Malina, 2012; Slater & Tiggemann, 2011; Telford, 

Telford, Olive, Cochrance & Davey, 2016; Vu, Murrie, Gonzalez & Jobe, 2006; Watson, 

Eliott & Mehta, 2015). 

Granskningen av artiklarna gjordes utan förutfattade meningar, men då resultaten behövde 

tolkas kan objektiviteten ifrågasättas. Resultatet av litteraturöversikten hade med andra ord 

kunnat se annorlunda ut om andra gjort tolkningen.  
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Resultat 

Efter genomläsning och analys av artiklarnas innehåll, framträdde ett antal olika teman 

kopplade till studiesyftet. Följande kategoriseringar gjordes: a. Upplevd kompetens: Känslor 

av att inte vara tillräckligt bra; b. Konflikt: Att inte få vara med, och att bli retad både av egna 

och motsatta könet; c. Kroppsuppfattning: Uppfattning kring egna kroppen, att känna sig 

uttittad, kläder som känns opraktiska eller avslöjande; d. Påverkan från familj: Föräldrar som 

inte uppmuntrar tillräckligt, eller rentav inte anser att flickorna ska sporta, samt föräldrar som 

är dåliga förebilder; e. Vänner: Att hellre vilja vara med vänner än att sporta, men också 

grupptryck; att vännerna inte tycker att det är coolt. 

I tabell 4 nedan visas en översikt av artiklarna som ingår i litteraturöversikten. 

 

Tabell 4. Artikelöversikt. 
Författare och år Titel Plats för 

studien 
Antal 
deltagare 
samt kön 

Studiedesign/ 
metod 

Ålder 
deltagare 

Resultat 

Cairney, J. 
Kwan, M. YW. 
Velduizen, S. 
Hay, J. 
Bray, S. R. 
Faught, B. E.  
2012 

Gender, perceived 
competence and 
the enjoyment of 
physical education 
in children: a 
longitudinal 
examination 

Kanada 2262 
 
49,1% 
flickor 
50,9% 
pojkar 

Kvantitativ 9-10 år Låg upplevd känsla av 
kompetens kunde 
sammankopplas med lägre 
nöje av idrottslektionerna 
hos båda könen, men 
flickornas nivå av nöje 
minskade ytterligare med 
tiden medan pojkarnas låg 
på ungefär samma nivå. 

Crespo, N. C. 
Corder, K. 
Marshall, S. 
Norman, G. J. 
Patrick, K. 
Sallis, J. F. 
Elder, J. P.  
2013 

An Examination 
of Multilevel 
Factors That May 
Explain Gender 
Differences in 
Children’s 
Physical Activity 

USA 116 
 
54,3% 
flickor 
45,7% 
pojkar 
 

Kvantitativ 5-8 år Multifaktoriella faktorer 
lyfts fram för att belysa 
skillnader mellan könen. 
Deltagande i skolans idrott 
sticker ut som motiverande 
faktor för flickor. Påverkan 
från familj visades 
betydelselös för flickor. 
 

Oliver, K. 
Hamzeh, M. 
2010 

”The Boys Won’t 
Let Us 
Play:”Fifth-Grade 
Mestizas 
Challenge 
Physical Activity 
Discourse at 
School 

USA 5 
 
100% 
flickor 

Kvalitativ 10 år Flickorna får av olika 
anledningar inte vara med 
på bland annat bollsporter 
för pojkarna. De sägs till 
exempel vara för dåliga, 
eller för bra. 
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Pawlowski, C. S. 
Tjørnhøj-
Thomsen, T. 
Schipperijn, J. 
Troelsen, J. 
2014 

Barriers for recess 
physical activity: a 
gender specific 
qualitative focus 
group exploration 

Danmark 111 
 
52,3% 
flickor 
47,7% 
pojkar 
 

Kvalitativ 10,4 år 
(genomsnitt) 

Vanligaste hindren för 
både pojkar och flickor var 
väder, konflikter, brist på 
plats, brist på lek-
/spelresurser, samt 
användande av 
elektroniska apparater. 
Flickorna ville dessutom 
ha fler avskilda platser att 
vara på. 
 

Seabra, A. C. 
Seabra, A.F. 
Mendonca, D. M. 
Brustad, R. 
Maia, J. A. 
Fonseca, A. M.  
Malina, R. M. 
2012 

Psychosocial 
correlates of 
physical activity in 
school children 
aged 8-10 years 

Portugal 683 
 
48,5% 
flickor 
51,5% 
pojkar 

Kvantitativ 8-10 år Flickor har lägre upplevd 
kompetens jämfört med 
pojkar. Att känna sig 
accepterad av lagkamrater 
och andra inom spel och 
sport, samt uppmuntran 
från föräldrarna kan 
associeras till ökad fysisk 
aktivitet bland flickor. 

Slater, A. 
Tiggemann, M. 
2010 

”Uncool to do 
sport”: A focus 
group study of 
adolescent girls’ 
reasons for 
withdrawing from 
physical activity 

Australien 49 
 
100% 
flickor 

Kvalitativ 13-15 år Flickorna anger många 
orsaker till att de slutar 
sporta, t.ex. att det inte är 
coolt, inte feminint, tappat 
intresse, blir retade av 
pojkar, vill hellre umgås 
med vänner, tidsbrist, låg 
känsla av kompetens, 
konflikter med andra 
flickor, obekväma 
idrottskläder, 
kroppsuppfattning, 
påverkan från familj och 
vänner. 
  

Slater, A. 
Tiggeman, M. 
2011 

Gender differences 
in adolescent sport 
participation, 
teasing, self-
objectification and 
body image 
concerns  
 

Australien 714 
 
46,5% 
flickor 
53,5% 
pojkar 

Kvantitativ 12-16 år Flickorna uppger att de blir 
retade av både andra 
flickor och pojkar när de 
sportar, vilket påverkar 
deras kroppsuppfattning 
negativt. De som tränar på 
gym eller annat där estetik 
är viktigt, t ex dans, led av 
högre grad av störd 
kroppsuppfattning. 
Ovanstående är troliga 
orsaker till att flickor 
idrottar mindre eller slutar, 
enligt studien. 
 

Telford, R. M. 
Telford, R. D. 
Olive, L. S. 
Cochrance, T. 
Davey, R. 
2016 

Why Are Girls 
Less Physically 
Active Than 
Boys? Findings 
from the LOOK 
Longitudinal 
Study 

Australien 555 
 
50,3% 
flickor 
49,7% 
pojkar 

Kvantitativ 8 och 12 år Lägre upplevd kompetens 
och lägre stöd från 
föräldrar (endast vid 12 års 
ålder) kan möjligtvis 
påverka flickors 
deltagande i fysisk 
aktivitet. 
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Vu, M. B. 
Murrie, D. 
Gonzalez, V. 
Jobe, J. B. 
2006 

Listening to Girls 
and Boys Talk 
About Girls’ 
Physical Activity 
Behaviors 

USA 257 
 
70% 
flickor 
30% 
pojkar 

Kvalitativ 11-15 år Hinder enligt flickorna är 
bland annat pojkars 
negativa kommentarer, för 
mycket läxor, brist på 
motivation, lågt 
självförtroende, andra 
tjejer som retas, vänners 
åsikter, föräldrars åsikter. 
 

Watson, A. 
Eliott, J. 
Mehta, K. 
2015 

Perceived barriers 
and facilitators to 
participation in 
physical activity 
during the school 
lunch break for 
girls aged 12-13 
years 

Australien 13 
 
100% 
flickor 

Kvalitativ 12-13 år Flickornas upplevda hinder 
delades in i fyra teman. 
Skoluniform: klänning 
eller kjol är opraktiskt vid 
fysisk aktivitet. 
”Gender tensions”: vågar 
inte delta i aktiviteter som 
inte anses lämpliga för 
flickor, och pojkar som 
retas. 
Mognad: kroppen 
förändras vilket leder till 
ökad självmedvetenhet. 
Upplevd kompetens: 
känsla av att inte vara 
tillräckligt bra. 
 

 

Teman 

Tabell 5 nedan visar vilka teman som framträdde, samt vilka teman som ingick i vilka artiklar. 
 

Tabell 5. Temaöversikt. 
  

Upplevd 
kompetens 

 
Konflikt 

 
Kroppsuppfattning 

 
Påverkan 

från familj  

 
Vänner 

Cairney, J. et al. (2012) X     

Crespo, N. C et al. 
(2013)    X 

 

Oliver, K. & Hamzeh, 
M. (2010) 

 X 
   

Pawlowski, C. S. et al. 
(2014) 

 X 
   

Seabra, A. C. et al. 
(2012) X   X X 

Slater, A. & Tiggemann, 
M. 
(2010) 

X X X X X 

Slater, A. & Tiggemann, 
M. 
(2011) 

 X X 
  

Telford, R. M. et al. 
(2016) X   X 
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Vu, M. B. et al. (2006)  X 
 X X 

Watson, A. et al. (2015) X X X 
  

 

Upplevd kompetens 

I studien utförd av Cairney et al. (2012) framkommer att barn med låg upplevd kompetens 

inte tycker att idrottslektionerna är lika roliga som barn med högre upplevd kompetens tycker. 

Vad gäller flickor framträder skillnaderna än mer ju längre tiden går. Likaså Telford et al. 

(2016) har kommit fram till resultatet att flickor har lägre upplevd kompetens än pojkar vad 

gäller skolidrott. 

Watson et al. (2015) behandlade fysisk aktivitet under rast. Flickorna upplever en känsla av 

att inte vara tillräckligt bra, och deltar därför inte i fysiska aktiviteter som utförs då.  

Enligt Seabra et al. (2012) tycker flickor mindre om spel och sport samt har lägre upplevd 

kompetens än pojkar, och Slater och Tiggemann (2010) skriver om faktorer till att flickor 

slutar sporta och en av orsakerna är känslan av att inte vara tillräckligt bra.  

Konflikt 

Under temat konflikt ingår flera faktorer som exempelvis att bli retad, inte få vara med och 

bråk om regler eller liknande. Oliver och Hamzeh (2010) har intervjuat flickor i åldern 10 år 

och kommit fram till att pojkarna inte låter dem delta i sport på rasterna genom att säga att 

flickorna är för dåliga. Även i studien av Pawlowski et al. (2014) framkom att flickorna inte 

alltid får vara med pojkarna i bollspelen, men i fallen de får vara med så passar pojkarna ändå 

inte bollen till flickorna.  

 

Att bli retad både av pojkar och andra flickor är en anledning till att flickor deltar i mindre 

utsträckning eller slutar sporta; något som både Slater och Tiggemann (2010), Slater och 

Tiggemann (2011) och Vu et al. (2006) tar upp. Watson et al. (2015) visade på att flickor med 

låg fysisk kompetens blev tillsagda av pojkarna att de var dåliga och fick inte vara med och 

spela. Studierna visar att konflikter av olika slag är vanligt förekommande orsaker till att 

flickor i mindre utsträckning deltar i sport eller slutar att delta.  
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Kroppsuppfattning 

Endast artiklar med deltagare i åldern 12-16 år tar upp problemen med kroppsuppfattning. 

Watson et al. (2015) tar upp ökad kroppsmedvetenhet på grund av biologisk mognad som en 

hindrande faktor för flickor när pojkar är i närheten och rädsla för att bli dömd utefter hur 

kroppen ser ut. En studie visar att några av flickorna ansåg att vissa kläder, exempelvis 

baddräkt eller andra åtsittande sportkläder, avskräcker flickor från att utöva en del sporter på 

grund av obekvämhet med att visa upp kroppen (Slater & Tiggemann, 2010). Enligt Slater 

och Tiggemann (2011) är uppfattningen kring den egna kroppen ett hinder för flickor att 

utöva fysisk aktivitet eftersom flickorna upplevde att de blev skrattade åt, retade och uttittade 

på grund av utseende.  

Påverkan från familj 

Under följande tema finns viss motsägelse mellan artiklarna och resultaten var mer 

svårtolkade än i övriga teman. 

Uppmuntran från föräldrar är en viktig faktor för att flickor ska utöva fysisk aktivitet (Seabra 

et al., 2012). Avsaknad av föräldrastöd kan därmed innebära att flickor rör på sig mindre. 

Crespo et al. (2013) menar däremot att föräldrastöd inte påverkar flickors utövande av fysisk 

aktivitet. Även Telford et al. (2016) kom fram till att stort föräldrastöd inte påverkar flickors 

fysiska aktivitet, samtidigt som pojkar hade större stöd från föräldrar. 

 

I Slater och Tiggemanns (2010) studie framkom att föräldrar som inte vill att flickorna ska 

sporta och som är dåliga förebilder inom fysisk aktivitet, hindrar döttrarna från att röra på sig. 

Vu et al. (2006) nämner föräldrastöd som både en hindrande och stödjande faktor. Föräldrar 

som inte tillåter döttrarna att sporta kontra att flickorna tar upp familjen som största 

motivationsfaktor. 

Vänner 

Seabra et al. (2012) fann att flickor utövar mer fysisk aktivitet om vännerna också gör det, och 

att det sociala är mycket viktigt och kan utgöra en motivationsfaktor. Enligt intervjuer med 

flickor gjorda av Slater och Tiggemann (2010) räcker tiden inte till och fysisk aktivitet väljs 

bort till förmån för att hinna umgås med vänner. Att vänner inte tycker sport är coolt var 

också en faktor som framkom i intervjuerna. Även Vu et al. (2006) kom fram till att flickors 

önskan att umgås med vänner gör att fysisk aktivitet inte hinns med. 
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Diskussion 

Gemensamt för alla artiklar var att i bakgrunden nämndes att flickor är mindre fysiskt aktiva 

än pojkar. Alla var också överens om att orsakerna måste utredas ytterligare. Fyra av 

artiklarna har gemensamt att studierna utgår från en socialekologisk modell, vilket innebär 

undersökningar på olika nivåer och ur olika perspektiv såsom individuell nivå, familjenivå 

och miljömässigt perspektiv (Crespo et al., 2013; Pawlowski et al., 2014; Telford et al., 2016; 

Vu et al., 2006). 

 

Trots att hälften av artiklarna var kvalitativa (Oliver & Hamzeh, 2010; Pawlovski et al., 2015; 

Slater & Tiggemann, 2010; Vu et al., 2006; Watson et al., 2015) och hälften kvantitativa 

(Cairney et al., 2012; Crespo et al., 2013; Seabra et al., 2012; Slater & Tiggemann, 2011; 

Telford et al., 2016) visar resultaten oavsett studiemetod samstämmighet. 

Gemensamt för artiklar med kvalitativ studiemetod var att intervjuer skedde i grupp. Metoder 

för kvantitativa artiklar var olika mätningar och frågeformulär. Då metoderna kompletterar 

varandra täcker resultatet förmodligen upp en stor del av faktorerna som ligger bakom flickors 

lägre fysiska aktivitet. 

 

I resultatet framträdde olika faktorer beroende på om studien var gjord på yngre eller äldre 

deltagare. En vanlig faktor bland flickorna i den lägre ålderskategorin var känslan av att inte 

vara tillräckligt bra, men även påverkan från familjen var en tydligare faktor bland yngre än 

bland äldre (Cairney et al., 2012; Crespo et al., 2013; Seabra et al., 2012; Telford et al., 2016). 

Andra faktorer framträdde som mer betydande hos de äldre flickorna jämfört med de yngre, 

exempelvis uppfattningar kring den egna kroppen och konflikter såsom att bli retade (Slater & 

Tiggemann, 2010; Sleter & Tiggemann, 2011; Vu et al., 2006; Watson et al., 2015). 

I övrigt var artiklarna överensstämmande förutom under tema familj, där föräldrastöd i två 

artiklar ansågs utan påverkan (Crespo et al., 2013; Telford et al., 2016). 

 

Under temat upplevd kompetens tas skolidrott upp. Faskunger (2013) skriver att skolidrotten 

inte är jämställd, och att det är vetenskapligt fastställt att pojkars behov och intressen tenderar 

att uppmärksammas mer än flickors. Barn med låg upplevd kompetens tycker inte att 

idrottslektionerna är lika roliga som barn med hög kompetens (Cairney et al., 2012). Flickor 

upplever lägre kompetens än pojkar och drabbas därför hårdare. Enligt Skolverket (2016) ska 
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ämnet idrott och hälsa medverka till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och en 

tro på egen fysisk förmåga. Skolan har en viktig roll när det kommer till att öka flickors tilltro 

till egen kompetens och därigenom främja deras fysiska aktivitet. Skolan är den största arenan 

för hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar (Faskunger, 2013). Om skolidrotten har en 

inriktning mot prestation och tävlingsmoment, kan pressen ökas på flickor att vara lika 

duktiga som pojkar i sporter som är tuffare och anses vara mer för pojkar, vilket kan leda till 

känslan av att inte räcka till och därmed avskräcker från att delta. Därför är vikten stor av att 

se till att lektionerna inte endast ska handla om prestation och tävling, utan i första hand att ha 

roligt så alla vågar vara med. Ett ökat nöje av idrottslektionerna kan möjligtvis också öka 

lusten att vara med och spela eller sporta på rasten. För att inte avskräcka flickor från att delta 

i rörelse på raster kan ett alternativ vara att vuxna hjälper barnen att organisera aktiviteterna 

även på rast och kanske också deltar. Faktumet att flickor inte får vara med är enligt några av 

studierna ett hinder, vilket bör uppmärksammas av personal i skolan. Låg upplevd kompetens 

inom idrott och sport innebär inte att flickorna har samma känslor inom andra områden, utan 

kanske till och med har högre upplevd kompetens än pojkar.  

Flickor verkar ha en tendens att välja bort sport för socialt umgänge medan pojkar istället 

tycks umgås genom sporten. Flickor har möjligtvis ett större behov än pojkar att prata med 

varandra under hela umgängestiden medan pojkar nog hellre umgås på ett mer fysiskt sätt, 

exempelvis genom att spela fotboll (Slater & Tiggemann, 2010). 

 

Riksidrottsförbundet (2005) skriver i Idrottens jämställdhetsplan att idrotten är en spegel av 

samhället, vilket innebär att samma brist på jämställdhet återfinns även där. Stereotypa synsätt 

på vad som är typiskt för flickor respektive pojkar kan vara ett hinder för flickor att våga 

prova på sporter som anses typiska för pojkar. Flera artiklar i litteraturöversikten berör 

problemet med pojkars attityd gentemot flickor (Oliver & Hamzeh, 2010; Pawlowski et al., 

2014; Slater & Tiggemann, 2010; Slater & Tiggemann, 2011; Vu et al., 2006; Watson et al., 

2015). 

Riksidrottsförbundet (2005) tar också upp hur media behandlar flickor och kvinnor som 

objekt, vilket påverkar kroppsuppfattningen. Kroppsuppfattning tas också upp som en orsak 

till att flickor slutar sporta (Slater & Tiggemann, 2011). Precis före och i början av tonåren 

inträder puberteten, vilket kan förklara att endast artiklar med deltagare i åldern 12-16 år tar 

upp kroppsuppfattning som ett hinder. Inte nog med att kroppen förändras och känns 

annorlunda, tittandet från pojkar blir en ytterligare faktor som hindrar fysisk aktivitet. 
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Artiklarna med tema påverkan från familj är delvis motsägelsefulla och aningen svårtolkade. 

Slater och Tiggemann (2010) och Vu et al. (2006) som är kvalitativa studier visar faktorer 

tydligare, vilket kan bero på att resultatet handlar om deltagarnas egna ord. I Crespo et al. 

(2013) och Telford et al. (2016) var föräldrar med och svarade på frågor om barnens fysiska 

aktivitet, vilket kan vara en orsak till att resultat vad gäller påverkan från familj skiljer sig från 

övriga studier i litteraturöversikten. Frågan om olika resultat angående föräldrastödets 

påverkan på flickors fysiska aktivitet behöver utredas ytterligare. 

Metoddiskussion 

Sökningen efter artiklarna genomfördes enskilt, vilket medförde att samma artiklar hittades av 

båda. Tid hade kunnat sparas genom bättre kommunikation från start. Fynden som var mest 

relevanta gjordes omgående, därefter blev det svårare att hitta artiklar som behandlar 

studiesyftet. Trots upprepade sökningar med olika kombinationer av sökord i olika databaser 

förändrades inte resultatet av funna artiklar nämnvärt, varpå åtta relevanta artiklar slutligen 

valdes ut. Då forskningen vad gäller orsaker till flickors lägre fysiska aktivitet i jämförelse 

med pojkar förefaller begränsad, hade en annorlunda sökning förmodligen inte genererat 

bättre resultat. 

 

Då svårigheter fanns att hitta artiklar utökades åldersspannet i inklusionskriterierna successivt 

- från 6-12 år till att innefatta åldrarna 5-16 år - för att få ihop antalet artiklar som krävdes för 

uppgiften. Följden blev att flera faktorer upptäcktes som inte återfanns bland flickor från 

åldersgruppen som ursprungligen valts. Således blev resultatet annorlunda jämfört med om 

endast 6-12-åringar hade ingått. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis framkom i litteraturöversikten många olika orsaker till att flickor i åldern 

5-16 år utövar mindre fysisk aktivitet än pojkar. Beroende på flickornas ålder kunde olika 

faktorer urskiljas. Äldre flickor var mer påverkade av egen kroppsuppfattning och konflikter, 

exempelvis i form av att bli retade, medan påverkan från familj och upplevd lägre kompetens 

var vanligare bland yngre. Andra framträdande faktorer som framkom i resultatet var 
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påverkan från vänner, brist på motivation och tid. Synen på vilken typ av fysisk aktivitet 

pojkar respektive flickor bör utöva präglas av stereotypa föreställningar. 

 

Litteraturöversikten har genererat kunskap om orsaker som ligger bakom att flickor utövar 

mindre fysisk aktivitet än pojkar. Kunskapen kan ligga till grund för att utforma 

interventioner för att minska skillnaden. Interventioner inom folkhälsoarbete bör ske på flera 

olika nivåer samtidigt och under lång tid, enligt socialekologisk modell, vilket Faskunger 

(2013) anser är mest effektivt för ett lyckat resultat. Sådana satsningar är dock ovanliga enligt 

Faskunger (2013), och fler satsningar behöver uppenbarligen göras på grund av att stora 

skillnader finns. 
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