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Abstract 

This essay focused on newly arrived girls and in which way they can participate in sports in Sweden, 
Vasterbotten county. Research shows that newly arrived boys in a much greater number can be a part of 
sports when they arrive in a foreign country compared to girls. Thirteen girls have through interviews 
and focus groups contributed to this study where they shared their own experiences with the sports 
movement in Sweden. The study wanted to bring knowledge about how they experience being a part of 
sport in Sweden. But also, which barriers that can appear to make participation a problem and how they 
thought they had been a part of the Swedish sports movement. The result showed that common barriers 
were problems with transport and that sports clubs weren’t very good at recruiting the girls. Although 
the girls thought practising sport was a very effective way of learning the Swedish language, making new 
friends and to become a part of the society.  
 
Nyckelord: Föreningar, Idrottare, Immigranter, Samhälle 

Keywords: Associations, Athletes, Immigrants, Society  
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Inledning 

Sverige har de senaste åren, precis som många andra länder blivit ett multikulturellt 

samhälle där tusentals människor från olika delar av världen söker asyl varje månad, 

till exempel tog Västerbotten emot 1207 asylsökande år 2016. Denna migration beror 

till stor del på grund av att migranterna av olika skäl inte kan eller vill stanna i sina 

hemländer (Migrationsverket, 2017). Samma år beviljade Migrationsverket 

uppehållstillstånd till 69 682 personer i Sverige (Migrationsverket, 2016). Det innebär 

69 682 nyanlända enligt Migrationsverkets definition. En nyanländ enligt 

Migrationsverket är en person som blivit beviljad uppehållstillstånd mot bakgrund av 

flykting- eller skyddsskäl. Som nyanländ anses en person så länge lagen om 

etableringsinsatser omfattar personen (Migrationsverket, 2016). När personerna anses 

nyanlända så faller en stor del ansvaret över på kommunerna att ta hand om dem. 

Kommunerna ska bland annat erbjuda husrum och utbildning av det svenska språket 

(Migrationsverket, 2017). Genom att inkludera nyanlända i idrotten, är det möjligt att 

göra integrationsprocessen till samhället mer effektiv. Detta eftersom att de nyanlända 

får större möjligheter att lära sig språket, samt få nya kompisar. Detta kan i sin tur göra 

att det blir lättare att komma in i det svenska samhället (Riksidrottsförbundet [RF], 

2017).  

I den organiserade svenska idrottsrörelsen ska alla få vara med, oberoende av fysiska 

och psykiska förutsättningar, etnicitet, religion, nationalitet, kön, ålder och sexuell 

läggning. Deltagandet i idrotten ska även främja den sociala utvecklingen. Med det 

menas att idrotten ska göra att barn och ungdomar lär sig respektera och umgås med 

människor från olika kulturer och med olika etniska bakgrunder, samt människor 

tillhörande olika generationer (Riksidrottsförbundet, 2009).  

Idrott har enligt forskare mycket positiva aspekter när det gäller att bidra till samhället.  

Till exempel skriver Theeboom, Schaillée och Nols (2012) att idrott ofta ses av politiker 

som ett verktyg för att integrera och förena kulturellt olika människor och grupper. 

Detta menar de i förlängningen ska leda till mer etisk acceptans och solidaritet i 

samhället. Vidare skriver de att en väl fungerande integration i idrotten kan öka det 

sociala kapitalet på samhällsnivå och belyser att det finns många studier som hävdar 

att integrationen är en viktig faktor när det gäller idrott.  

Trots de redan nämnda positiva aspekter idrott kan ha, så går de att se att nyanlända 

pojkar är delaktiga inom idrotten i Sverige i högre utsträckning än vad flickor är 
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(Riksidrottsförbundet, 2017). RF presenterar i sitt dokument Idrott och integration - 

en statistisk undersökning 2010 att 52% av killarna med utländsk bakgrund i Sverige 

är involverade i en idrottsförening. Bland killar med svensk bakgrund så var siffran 

54%. Samma undersökning på flicksidan visade att endast 31% av dem med utländsk 

bakgrund var med aktivt i en idrottsförening och för flickor med svensk bakgrund 47% 

(Riksidrottsförbundet, 2010). 

Det är lätt att tänka att flickor från andra kulturer inte i lika stor utsträckning är 

intresserade av idrott, men det skall inte glömmas bort att det finns olika hinder som 

dessa flickor kan mötas av, dessa hinder kan till exempel vara relaterade till etnicitet, 

social klass och kön. Idrottskulturen i västvärlden kan också vara väldigt olik den 

kultur som finns i deras hemländer, detta gör att idrottsorganisationer behöver arbeta 

aktivt för att locka dessa flickor. Detta menar Frisby (2011) i sin studie där hon bland 

annat undersökt utmaningar för kinesiska kvinnor att delta i idrotten i Kanada. 

Riksidrottsförbundet (2016) skriver också att det är viktigt att förstå att de nyanlända 

inte behöver anpassa sig helt och förstå den svenska idrottskulturen för att få delta i 

idrotten. Istället är det viktigt att idrotten anpassar sig och öppnar upp sig så att 

människor från alla kulturer skall känna sig välkomna.  

Med ovanstående som bakgrund så syftar denna studie till att undersöka hur idrotten 

fungerar som integration från nyanlända tjejers eget perspektiv, samt hur 

idrottsföreningar kan arbeta för att vända trenden att nyanlända tjejer inte idrottar i 

samma utsträckning som nyanlända killar. Eftersom studien syftar till att undersöka 

nyanlända tjejers väg in i den svenska idrottsrörelsen, men även det svenska samhället 

så kan slutsatsen dras att studien har ett idrottspedagogiskt perspektiv. Detta framför 

allt eftersom idrottspedagogik som ämne handlar om just att studera och förstå hur 

processer inom idrotten påverkar människor. Idrottspedagogik är processer kring 

lärande, utbildning och fostran inom sociala och kulturella sammanhang inom 

idrotten (Umeå Universitet, 2015). Varför just denna studien hamnar inom detta 

område grundar sig i att den tar upp de nyanlända tjejernas erfarenheter och 

utveckling som de fått genom idrotten, samt hur de formats av densamma. Hur 

idrotten fungerar som integrationsport till samhället är också något som studeras och 

som blir ett argument för att studien ska anses vara idrottspedagogisk.  
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att undersöka och skapa en förståelse för hur nyanlända 

flickor i tonåren tas emot och kommer in i den svenska idrottsrörelsen och specifikt 

inom idrotten i Västerbotten. Vidare är syftet också att kunna presentera möjliga 

åtgärder som skulle kunna implementeras för de berörda föreningarna. Följande 

frågeställningar kommer att behandlas: 

• Hur upplever nyanlända flickor i tonåren inom Västerbotten att det är att 

integreras till idrotten? 

• Hur kan idrottsföreningarna i Västerbotten jobba för att få fler nyanlända 

flickor att idrotta? 

• På vilket sätt anser nyanlända flickor i tonåren att idrotten påverkar deras 

integration i samhället? 
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Tidigare forskning 

Det finns mycket tidigare forskning inom områdena integration samt integration och 

idrott även om det är något mindre med forskning specifikt mot nyanlända tjejer och 

deras idrottande. I detta stycke presenteras tidigare forskning om integration i stort 

för att få en övergripande bild av området, samt forskning om tjejers integration via 

idrotten.  

 

Integration  

Wimelius, Eriksson, Isaksson, och Ghazinour (2017) belyser de problem som kan 

uppstå vid integration. De kom i sin studie fram till att det fanns problem i 

kommunikationen mellan olika instanser som tillsammans arbetar för en bättre 

integration. Författarna skriver att en väldigt viktig del i integrationen är familjen. Den 

lägger grunden för att lära sig att anpassa sig till en ny kultur och ett nytt samhälle. I 

de fall som flyktingar kommer utan familj så ersätts dessa ofta med professionella 

personer som tar familjens plats och guidar dessa in i samhället. Det största problemet 

är kommunikationen mellan olika institutioner och instanser, som exempelvis skolan, 

familj, idrott och liknande. Vidare så slår författarna fast att den del som det fanns stor 

utvecklingspotential i var uppföljningar med personer som varit med i ett 

mottagningssystem. Detta eftersom personer som arbetat med projektet ofta inte visste 

var de nyanlända senare tagit vägen efter att de deltagit i integrationsprocessen.  

På samma tema har Forde, Lee, Mills och Frisby (2015) undersökt hur organisationer 

hade jobbat i ett vad de anser lyckade integrationsprojekt. De lyfter fram viktiga saker 

att tänka på och de trycker på aspekter såsom språk och att bryta barriärer. De 

upptäckte att framför allt att språket på hemsidor och dylikt har en väldigt påverkande 

effekt. En organisation som jobbade med integration hade en hemsida med hälsningar 

och reklammaterial i olika språk. Det kunde vara så enkelt som att ha ”välkommen till 

[organisationen]” på olika språk för att nyanlända skulle känna sig mer välkomna när 

de var på besök på hemsidan. Den andra viktiga aspekten handlade om barriärer. De 

som arbetade i den berörda organisationen var tydliga med att de barriärer eller hinder 

som stöttes på när det gäller att ta sig in i idrotten också skulle tas ur vägen.  
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Integration via idrotten 

En studie av Allen, Drane, Byon och Mohn (2009) om hur idrottandet bland studenter 

från olika kulturer vid amerikanska universitet, påverkade deras anpassning till den 

nya kulturen. Författarna kommer fram till att deltagande i idrott var en stor faktor till 

kulturanpassning och att det faktiskt fungerade bättre som detta än som en möjlighet 

att bevara sin egen kultur. Detta på grund av den mångkulturella miljö som de vistades 

i. Det visade sig också att tjejer i högre utsträckning ville använda idrotten som en 

chans att faktiskt anpassa sig till den mångkulturella miljön, medan killar i något högre 

utsträckning ville använda idrotten som en chans att behålla sin kultur som de kom 

ifrån. Vidare skriver författarna även att de som inte deltar i idrotten förlorar bra 

möjligheter att skaffa värdefullt socialt kapital och likt Forde et. al (2014) så trycker de 

även på nödvändigheten att ta bort de eventuella hinder som motverkar idrottande och 

möjligheten till att låta ett utbyte av kulturer ske.  

 

Tjejers integration 

Det finns tidigare studier som belyst vad det finns för svårigheter för kvinnor från 

andra kulturer och med andra religioner och värderingar att börja idrotta i sitt nya 

land. Med särskilt fokus på människor som är muslimskt troende. Till exempel 

Maxwell och Taylor (2010) som tittat på processen när det gäller att engagera 

muslimska kvinnor till idrotten i Australien. I just denna studie menade de att det 

fanns många olika skäl till varför muslimska tjejer idrottade mindre än killar. Till 

exempel kunde de se att muslimska föräldrar var generellt mer uppmuntrande till att 

sina söner idrottar än sina döttrar. De kunde även se att tjejer som idrottar känner en 

förväntan från klubben att de ska anpassa sig till den rådande idrottskulturen, varpå 

en del kunde vara att de känner att de ska ta av sig sin hijab när de idrottar. Detta kan 

göra att tjejerna känner att idrotten inte möter deras syn på religion och därmed 

tvingas de välja antingen eller. En annan orsak handlade om bristen på 

kommunikation mellan klubben och de muslimska föräldrarna (Maxwell & Taylor, 

2010). Det är således viktigt att idrottsrörelsen anpassar sig till att möta olika kulturer 

och religioners krav, så att alla känner sig välkomna i klubben (Maxwell & Taylor, 2010; 

Kahan, 2003; Taylor, 1999). Detta nämner Taylor (1999) som kulturella hinder, varav 

29% av personerna i den studien svarat att det är den främsta orsaken till varför tjejer 

inte idrottar. Ahmad (2011) menar i sin studie att muslimska kvinnor som är aktiva 
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inom fotboll inte på något sätt har avvisat sin kulturs syn på kvinnliga ideal eller på 

något sätt avvisat sin muslimska identitet, utan har hittat en balans där de kan ha kvar 

detta samtidigt som de spelar fotboll. 

Däremot kunde man i Maxwell och Taylors (2010) studie se en ökning av muslimska 

tjejer i klubben när föreningen fått in två muslimska styrelsemedlemmar och därefter 

börjat samarbeta aktivt med moskéer, lokala företag, skolor och kommunen för att 

rekrytera medlemmar. Detta gav sedan ringar på vattnet då hijab blev godkänt som en 

del av den officiella matchklädseln samt att halal-kött blev en del av spelarnas menyer. 

Detta gjorde att tjejerna inte blev tvungna att välja mellan idrotten och religionen på 

samma sätt, samt att föräldrarna blev mer uppmuntrande till att de idrottar. Detta 

stärker det Kahan (2003) menar i sin studie när han skriver att unga muslimska tjejer 

behöver, precis som alla andra unga människor en förebild att se upp till. Därför menar 

han att idrotten i USA ska tänka på vilka ledare som finns tillgängliga. Han menar att 

en muslimsk kvinnlig ledare inom idrott skulle kunna inspirera andra muslimska 

kvinnliga idrottare.  

Tirone, Livingston, Jordan Miller & Smith (2010) beskriver de fördelar som idrottande 

kan ha för nyanlända. Bland annat så kunde det upptäckas att det ökade känslan av 

tillhörighet och att det var en bra plats för att skapa sociala kontakter. Andra fördelar 

som lyfts fram är att det faktiskt bidrogs med nya idéer och synsätt om hur man utövar 

den aktuella sporten taktiskt.  

Tirone et. al (2010) beskriver även att det finns problem med att ta sig in i idrotten. I 

denna studie visade det sig att tränarna inte visste hur de skulle anpassa sig efter 

individer som kom från en annan kultur. Andra aspekter som kan ses som barriärer för 

nyanlända är språket och den ekonomiska aspekten. Det fanns även utövare som hade 

stött på rasism eller annan form av diskriminering i sina försök att ta sig in i 

idrottsrörelsen. I studien kommer det även fram att pojkar kan ha större möjligheter 

att ta sig in i idrotten än flickor. Detta beror inte i sig på att flickor inte får idrotta, utan 

att de ofta inte får idrotta tillsammans med pojkar. Om det är brist på spelare i lag så 

händer det ofta att pojkar och flickor får spela i samma lag för att det ska bli tillräckligt 

med spelare. Då kan detta bli ett problem för de tjejer som på grund av kultur inte får 

tillåtelse att idrotta med killar (Tirone et. al, 2010).  

Putnam (2000) skriver att USA:s problem med integration har i sin förlängning lett till 

mer kriminalitet, sämre välfärd för barn och ungdomar samt generella hälsoproblem. 
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Vidare tror han att en av lösningarna på problemet är att invånarna ska delta i olika 

samhällsorganisationer, till exempel idrottsorganisationer. Specifikt så tror han detta 

eftersom han menar på att idrott skapar socialt kapital. Han bygger sitt tänk på två 

olika delar av socialt kapital. Dessa delar är bridging och bonding. Bridging handlar 

om att lära känna människor som inte är som du själv är, exempelvis människor från 

en annan kultur än din egen. Medan bonding är när individer stärker redan etablerade 

relationer med likasinnade människor. 

Likt Putnam (2000) så utgår Walseth (2008) från teorin om bridging och bondning. 

Hon kommer fram till att idrotten är en bra plattform för att få socialt kapital via just 

bridging. En av respondenterna i studien förklarade att hon genom att vara med i ett 

lag var tvungen att lära känna sina lagkamrater eftersom de spenderar så mycket tid 

tillsammans. En annan beskriver vidare hur hon lärt känna en tjej och hennes kultur 

från ett helt annat land och kultur genom att besöka och umgås med denne. Detta visar 

på exempel hur idrotten kan fungera som social integration och hur enkelt det kan vara 

att lära sig och ta till andra kulturer. 

 

Metod 

Studien har antagit en kvalitativ inriktning eftersom studien ämnar skapa en förståelse 

för de medverkande individernas egna uppfattningar, föreställningar och berättelser 

om sin verklighet och vardag som sedan ska tydas och förstås. Kvalitativ forskning 

hjälper också till att skapa en insikt om ett samhälle med fler kulturer, baserat på 

subjektiva tankar och erfarenheter hos deltagarna (Backman, 2008; Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Litteratursökning 

För att hitta relevanta artiklar som sedan kunde studeras för att få en grundförståelse 

för ämnet använde vi oss av Umeås universitetsbiblioteks hemsida (www.ub.umu.se) 

och sökfunktionen som finns där. Sökord som användes för att hitta relevanta artiklar 

var ”integration”, ”sports”, ”women”, ”immigrants”, ”refugees”, ”society”, culture, och 

”newcomers”. Relevanta artiklar valdes sedan ut och lästes igenom och analyserades 

för att fungera som en bas för grundkunskap inom ämnet. Denna del av en studie 

http://www.ub.umu.se/
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beskrivs av Backman (2008) som en viktig del för att få en överblick över vad som 

tidigare har skrivits och behandlats inom ämnet. 

 

Skapande av intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 1) arbetades fram och baserades på nyckelfrågor som ska 

belysa olika perspektiv som kan kopplas till syftet. Nyckelfrågorna följdes sedan upp 

med följdfrågor som ansågs relevanta för att komma åt djupare insikter hos 

individerna som intervjuades. Målet var också att formulera frågorna på så sätt att de 

skulle främja diskussioner mellan deltagarna i fokusgrupperna. Detta gjordes för att 

det skulle vara så tydliga och intressanta som möjligt för målgruppen, men också lätta 

och välbekanta (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Utöver detta så finns det också 

utrymme att ställa följdfrågor baserade på hur diskussionen lider. Intervjuguiden 

ansågs också vara kompatibel med de enskilda intervjuer som också genomfördes 

eftersom den innehöll välformulerade frågor som kunde tänkas vara lätta att förstå 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Urvalsprocessen 

Kontakt togs med föreningar som just nu eller tidigare haft projekt som riktar sig mot 

nyanlända flickor och ämnar introducera dessa i den svenska idrottsrörelsen. 

Kontakten togs via mail eller telefon och där förklarades information om och syfte med 

studien. I de fall som vi skickade mail så bifogades även ett informationsbrev som 

beskriver studien (Se bilaga 2). Här ifrån var stegen lite olika för att nå fram till 

potentiella personer att intervjua. Det erhölls kontaktuppgifter direkt till personer att 

intervjua och till andra personer, tränare och kontaktpersoner, som kunde vara 

behjälpliga. Vissa av de som medverkat i studien har direkt kontaktats av oss medan 

en del har fått den första informationen av en mellanhand, ofta i form av en tränare 

eller kontaktperson. När det blivit klart med intervjupersoner så har en tid, ofta i 

samband med en träning, bestämts och intervjun eller fokusgrupptillfället har 

genomförts.  

Totalt medverkade tretton nyanlända tjejer från olika länder som nu bodde på olika 

ställen i Västerbotten i fyra fokusgrupper om två-fyra personer och tre enskilda 

intervjuer. Dessa benämns i senare i studien som fokusgrupp 1-4 och intervju 1-3. 
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Tjejerna var mellan femton och tjugo år gamla, och idrotter de representerade var 

fotboll, simning, tennis, taekwondo, karate och gruppträning.  

 

Avgränsningar 

Beslutet att rikta sig mot endast nyanlända tjejer togs i samråd med handledare och 

kontaktperson vid Västerbottens idrottsförbund. Detta gjordes eftersom killar ofta har 

det lättare att ta sig in i idrotten än vad tjejer har (Riksidrottsförbundet, 2017) och 

därmed anses mer relevant att undersöka.  

Definitionen av en nyanländ är att personen ska ha beviljats uppehållstillstånd på 

grund av flykting- eller skyddsskäl och fram till att man inte längre tar del av lagen om 

etableringsinsatser, vanligtvis är en person nyanländ i upp till tre år. Det är denna 

definition studien utgår ifrån när begreppet används.  Innan detta betraktas en person 

som asylsökande (Migrationsverket, 2016). Anledningen till att rikta sig mot just 

nyanlända var att de oftast har varit i Sverige under en förhållandevis längre period än 

asylsökande och därmed haft en större möjlighet att ta sig in i en förening och därför 

fått möjlighet att bilda sig en viss uppfattning av idrottsrörelsen i Sverige, och i 

synnerhet Västerbotten. I och med att de fått uppehållstillstånd så har de möjlighet att 

stanna och bli en del av det svenska samhället. En annan fördel är att de under en 

period haft möjlighet att lära sig det svenska språket, vilket kan underlätta 

intervjusituationerna. 

 

Etiska ställningstaganden 

I denna studie riktar vi oss först till ledare i de aktuella föreningarna genom ett 

informationsbrev (se bilaga 2) som de hade möjlighet att vidarebefordra till utövarna i 

föreningen. I detta brev stod det vilka vi är, samt vårt syfte med studien. Vi skriver även 

att det går bra att intervjua flera samtidigt, samt att intervjupersonerna kan ha med sig 

ledare eller någon de litar på som stöd för att skapa en tryggare miljö. Vi informerar 

även om att det är helt anonymt, och att inga svar kommer kunna kopplas tillbaka till 

någon enskild individ eller förening. Information om att det är helt frivilligt och att 

intervjun kan avbrytas när som helst utan något specifikt skäl fanns också med i 

informationsbrevet. Vi var även där tydliga med att berätta att samtalet helst spelas in 

för att kunna lyssna igenom och analysera materialet flera gånger. Detta brev hade vi 
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också med oss på alla intervjuer där intervjupersonerna fick ta del av detta, samt att vi 

berättade om alla fyra huvudkrav muntligt. Här berättar vi också syftet med att spela 

in samtalet och frågar om vi har intervjupersonernas godkännande till det. Vi var även 

noga med att informera att intervjupersonerna skall vara över 15 år för att få deltaga i 

studien.  

Detta gjorde vi därför att via humanistiska-samhällsvetenskapliga området har vissa 

forskningsetiska aspekter tagits fram (Vetenskapsrådet [VR], 2002). VR delar upp 

dessa aspekter i fyra stycken huvudkrav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Genom informationsbrevet och den muntliga informationen 

innan intervjun kunde dessa forskningsetiska krav säkerställas.  

Informationskravet innebär att undersökningens deltagare informeras om studiens 

syfte och på vilket sätt det är tänkt att deltagarna ska medverka i studien. Vidare ska 

forskarna, i enlighet med samtyckeskravet, säkerställa att deltagarna som medverkar i 

studien gör det för att de själva vill det. De har också full rätt att avbryta sin medverkan 

i studien när de själva vill, utan att behöva precisera varför. Inga frågor varför eller 

övertalningar att fortsätta ska heller komma från ansvarig forskare. 

Konfidentialitetskravet finns för att garantera att undersökningsdeltagarnas 

identiteter ska förbli hemliga och inga resultat ska kunna spåras till en enskild individ. 

Nyttjandekravet medför att de resultat som kommer fram i studien inte kommer att 

användas i något annat syfte än den just den aktuella studien. Ingen annan än de 

ansvariga forskarna kommer ha tillgång till det insamlade datamaterialet.  

Även Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) skriver om etiska aspekter som bör tas i 

beaktande vid metoden fokusgrupper. De menar även att det med fördel kan användas 

en förtroendeman för att nå ut till de tilltänkta deltagarna. 

 

Insamling av datamaterial 

För att samla in data så har metoderna fokusgrupper och enskilda intervjuer använts. 

Även om det finns en del likheter i att använda fokusgrupper och intervjuer, så skiljer 

arbetssättet sig åt i vissa avseenden. Den uppenbara skillnaden är såklart intervjuer 

riktar sig mot en individ och fokusgrupper mot flera. En annan skillnad är att det ofta 

är en bra metod för att skapa ett klimat där de deltagande känner en trygghet i att få 

sitta tillsammans i grupp och diskutera istället för att enskilt intervjuas (Dahlin-Ivanoff 
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& Holmgren, 2017). Fokus riktades mot att skapa en situation där alla skulle vara 

bekväma i att delge sina egna erfarenheter och uppfattningar, även om de inte stämde 

överens med övriga i gruppen. Detta gjordes genom att berätta att vi välkomnar att de 

tycker olika och att det i så fall ger ett större djup i diskussionerna. Antalet 

fokusgrupper var till antalet fyra och bestod av två-fyra tjejer åt gången. Det går att 

argumentera för att det är bättre att ta in en utomstående som leder diskussionerna, 

exempelvis för att denna skulle kunna passa in bättre i deltagarnas kultur och därmed 

kan ha en större förståelse för vissa ämnen som diskuteras.  Under dessa tillfällen så 

togs beslutet att själva vara gruppledare för intervjuerna. Dels av logistiska skäl 

eftersom det hade krävt att ytterligare en person hade behövt planerats in, men också 

för att vi ville vara delaktiga och ha en viss kontroll på hur diskussionerna 

genomfördes. Diskussionerna styrdes för att kunna hålla koll på att rätt ämnen 

diskuterades och att mindre relevanta ämnen skulle kunna styras bort samt att alla fick 

möjlighet att besvara frågorna. (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

Planen var att enbart använda sig av fokusgrupper i denna studie, men då det 

uppenbarade sig vissa problem med att få ihop personer till fokusgrupper så togs 

beslutet att även göra enskilda intervjuer. Likt fokusgruppstillfällena så var tanken att 

komma åt deltagarnas egna reflektioner av verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

En halvstrukturerad intervju användes där intervjuguiden användes med 

färdigskrivna frågor som sedan följdes upp med relevanta följdfrågor för att erhålla 

mer omfattande svar. Tre stycken enskilda intervjuer genomfördes. 

 

Bearbetning och analys av insamlat datamaterial 

När materialet analyserades så genomfördes först en transkribering av de inspelade 

intervjuerna och fokusgrupptillfällena. Detta gjordes för att få en bra överblick över 

vad som sades och diskuterades. Eftersom materialet både lyssnas och läses igenom så 

skapas en bra överblick över det gemensamma utfallet och vissa specifika teman 

kopplade mot studiens frågeställningar kunde identifieras. Exempel på teman som 

identifierades var problem med transport, inlärning av svenska språket, svårigheter 

med att komma i kontakt med föreningar och känslan av gemenskap. Vidare så 

användes så kallad meningskoncentrering för att under framtagna teman kategorisera 

in de svar som samlats in. Detta låg sedan till grund för att presentera resultatet i 

studien. När resultatet sedan tolkades och analyserades så var det med fokus på att 
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förstå betydelsen av resultatet och vad det kunde innebära i stort. Detta jämfördes 

sedan med vad tidigare forskning kommit fram till och olika slutsatser kunde dras 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Reliabilitet och validitet 

En reliabel intervju skall kunna upprepas av någon annan forskare och få samma 

resultat. Reliabiliteten i kvalitativa intervjuer handlar om huruvida intervjupersonerna 

blir direkt eller indirekt påverkade att ge olika svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta 

skulle till exempel kunna bero på ledande frågor som påverkat intervjupersonerna 

under intervjuerna. En studie där intervjupersonerna är påverkade att ge olika svar ses 

ej som tillförlitlig och reliabel. Detta eftersträvades när intervjuguiden skapades och 

när intervjuerna utfördes genom att bland annat ha öppna frågor. Validitet handlar om 

att intervjuaren faktiskt får fram information som faktiskt svarar mot syftet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Här har det lagts fokus på att frågorna i intervjuguiden svarar mot 

vad som avses att undersökas. Vidare diskussion kring studiens kvalitet återfinns i 

avsnitten metoddiskussion och generalisering.  

 

Resultat 

Resultaten presenteras utifrån de olika frågeställningar som studien och baseras på 

den data som samlats in under datainsamlingssessionerna via fokusgrupper och 

enskilda intervjuer. Data som inte direkt svarar mot någon specifik frågeställning men 

som ändå anses intressant och syftar mot ämnet i stort har också tagits med.  

 

Hur är upplevelsen att vara med i idrotten?  

Att idrotten är en bra arena att använda som integrationsport råder det konsensus 

kring i de intervjuer och fokusgruppsträffar som används i studien. Något många 

deltagare i studien nämnde är inlärandet av det svenska språket. Med ledare som 

pratar svenska och lagkamrater som pratar andra språk än tjejernas egna gör att 

svenska blir det självklara sättet att kommunicera för tjejerna, det upplevdes för vissa 

som svårt i början men efter ett tag så upplevde de att de utvecklat språket. En av 

tjejerna vid det första fokusgrupptillfället uttryckte det såhär: 
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Ja alltså allt är perfekt här för. För när jag är här så känner inte jag att jag 

är någon annan liksom. Jag känner att jag är på lika sak som alla andra. Vi 

är kompisar och vi lär oss svenska. Jag menar jag är inte duktig på svenska 

men jag kommer hit varje gång och det är kul. Och varje gång jag kommer 

jag lär mig en ny ord (Fokusgrupp 1). 

Andra tjejer i samma fokusgrupp tryckte på liknande aspekter kring att lära sig det 

svenska språket, men ansåg också att det var viktigt att känna en gemenskap.  De 

verkade uppskatta att komma till en plats där alla hade samma mål och ville göra 

samma sak. De gillade att känna tillhörighet och få positiva tillrop från 

träningskamrater och ledare, samt att utveckla sina färdigheter i den aktuella idrotten. 

Att idrotta organiserat var också något som var nytt för många av deltagarna i studien. 

I den första fokusgruppen var det en av fyra tjejer som hade idrottat innan de kom till 

Sverige. Övriga tjejer i studien hade inte haft möjlighet att idrotta och kände inte heller 

någon annan tjej som hade gjort det. De uppfattade organiserad idrott som något 

positivt. Det är några som tycker att de träffat många nya vänner som de även umgås 

med utanför idrotten och att träningsträffarna ibland gör att de slipper tänka på 

eventuella problem i livet.  

Jag tror också det är viktigt att stötta dom och prata med alla och fråga hur 

man mår och sådär. Många är ändå här ensamma, alltså 

ensamkommande. Så det kan bli lite jobbigt ibland. Så jag tror det är viktigt 

att kunna prata och stötta och sådär. För annars kan det bli kaos när man 

kommer till ett nytt land och så. Jag tror det är jättebra att man har något 

ställe att träffas på och ha roligt (Fokusgrupp 3). 

En tjej hävdade att gemenskapen som fanns i föreningen gjorde att hon bytte 

umgängeskrets från sina tidigare kompisar till de i föreningen och att de andra i 

föreningen kändes som hennes familj. Hon upplevde att den sammanhållningen som 

fanns mellan utövarna och ledarna var en stor faktor till att hon fortsatte.  

 

Hur upplever tjejerna att det är ta sig in i idrotten? 

Tjejerna pratade om en del hinder som fanns för dem och andra tjejer till att komma 

in i idrotten generellt. Det pratades om att många ville vara en del av idrottsrörelsen 

men inte var det. Anledningar som diskuterades till att de inte var med var bland annat 
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att de inte fick för sin familj eller att det var logistiken som gjorde det svårt. Något som 

efterfrågades var en möjlighet till gemensamma transporter för tjejer som bodde på 

avstånd och hade svårt att ta sig till träningsanläggningen på egen hand. En tjej 

sammanfattade det enligt följande: 

Alltså det finns tjejer som deras familjer som låter dem inte spela eller 

idrotta. Tycker jag. Och jag tror också att det kan vara lite svårigheter med 

transport, de kan bo långt ifrån där vi tränar och det kan bli svårt komma 

hit då och komma på träning och vara på träning helt enkelt (Fokusgrupp 

1). 

De menar även att möjlighet till spontanidrott i närheten av hemmet skulle underlätta 

för många tjejer. Där kan de testa på att idrotta på sina egna villkor och kanske skapa 

ett intresse att bygga vidare på. En tjej belyser problemet i sitt närområde såhär: 

Typ tennisbana och sånt är alltid upptagen… Alltså det finns typ bara en 

tennisbana och det var flera i sommaren som ville spela. Så när man ska gå 

dit och spela och det är upptagen så är det bara att gå hem igen. Men 

kanske om dom öppnar flera tennisbanor och gör något så det blir lättare 

att idrotta där (Intervju 3). 

Ett annat förslag för att locka fler nyanlända tjejer var att föreningarna kan ha öppna 

träningar där de låter tjejer komma och prova på sporten gratis. Det efterfrågades även 

av några tjejer en större vilja från föreningar att söka upp tjejer som kommer från en 

invandrarbakgrund. Många av tjejerna fick kontakt med sina föreningar genom någon 

kompis och inte för att föreningen i sig aktivt försökt rekrytera tjejer.  

Intervjuerna visade generellt att en aktiv rekrytering hos föreningarna av nyanlända 

tjejer varit bristfällig, och att de som intervjuats berättade hur de själva varit 

intresserade av att vara med, och därmed sökt kontakt. En av intervjupersonerna 

berättade att det var påfrestande att hon kände att det antas att det är hon som måste 

höra av sig för att få vara med, och när ledarna för föreningen säger att de ska ringa 

tillbaka till henne så gör dom inte det. Detta gör att hon måste ringa och höra när det 

är träningar. Detta gör att hon tror att många tjejer inte orkar delta längre. Ett 

arbetssätt där föreningarna kunde effektivisera arbetet med att inkludera nyanlända 

tjejer var enligt intervjupersonerna att besöka skolor och informera om idrotter de 

kunde ansluta sig till, samt höra av sig till tjejerna för att motivera dem till att komma 

på träningarna. Detta för att de hävdar att många tjejer vill idrotta men tar aldrig steget 
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fullt ut och kontaktar föreningar. Därför behöver många en förfrågan om att vara med 

för att våga börja idrotta. En tjej såg möjligheter hur man skulle kunna attrahera fler 

nyanlända tjejer till idrotten på följande vis:  

Att det finns inte någon som jobbar med att gå runt och fråga om det 

faktiskt finns någonting dom ville göra. Jag är säker om dom hittar någon 

som säger hela tiden och fråga om dom vill göra någonting. ”Är det något 

ni vill göra?” Så tror jag att det är många som ville börja med olika idrotter 

(Intervju 3). 

Även en tjej i fokusgrupp 3 kände att det var svårt att veta hur hon skulle gå tillväga 

när hon började intressera sig för att spela fotboll. Hon säger att ”Jag ville börja idrotta 

men var svårt att veta var man kunde börja för inga av mina kompisar höll på då…” 

(Fokusgrupp 3). 

Däremot har fritidskontoret i en kommun i Västerbotten arbetat med att inkludera 

nyanlända tjejer till idrotten. Deras arbetsmetod är enligt tjejerna att rekrytera 

åtminstone två tjejer på gymnasiet med invandrarbakgrund som får arbeta med att 

informera och hjälpa andra tjejer att börja idrotta. Med denna metod har de 

åtminstone fått ihop två träningsgrupper i både simning och karate, och även en 

tennisspelare hävdade att det var tack vare kontakter på fritidskontoret som hon tog 

steget att börja idrotta. Några tjejer som spelade fotboll hävdade också att de fick 

kontakt med fotbollen via kompisar de träffat på simningen. En tjej förklarar att hon 

fungerar lite som en kontaktperson för andra nyanlända tjejer. I den rollen försöker 

hon arbeta med att säga till andra att först komma och testa på en idrott, för att senare 

försöka motivera dem att fortsätta den aktuella idrotten. Det är dock inte en officiell 

roll hon fått från föreningen utan något hon tagit på sig självmant. 

När det gäller föreningars anpassningsförmåga att möta olika kulturer så tyckte 

tjejerna att den var helt okej. En tjej menar att ”dom får vara som dom vill. Alltså vilka 

kläder dom vill, eller vilka...alltså…Dom får bestämma själva.” (Fokusgrupp 3). 

En annan tjej hävdade att föreningen inte gör skillnad på vilken kultur, religion eller 

nationalitet utövarna kommer ifrån, utan att förklara mer ingående. Det berättades 

även i en intervju att många tränade i slöja, och att detta var tillåtet kunde tolkas som 

att föreningen anpassat sig.  
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Ett generellt hinder för tjejerna att idrotta i sina hemländer är att det inte finns någon 

kultur för tjejer att idrotta. En tjej hävdade att i hennes hemland så skrattar folk åt 

tjejer som idrottar, eftersom idrott bara är något för killar. I en annan kultur var det 

bara tjejer som skulle tränas för att bli soldater som fick idrotta. En annan tjej var bara 

7 år när hon lämnade sitt hemland för första gången så hon hann aldrig börja idrotta, 

men om hon väl hade velat så trodde hon inte att hon hade fått tillåtelse till det. Detta 

på grund av att föreställningar om att idrott inte är till för tjejer sitter djupt rotat i 

kulturen i hemlandet. 

Dessa hinder upplever de inte finns i Sverige på samma sätt.  Däremot pratade några 

om att föräldrar och syskon ändå kan ha samma synsätt som många andra i deras 

hemländer, det vill säga att de är emot idrottandet för tjejer, åtminstone till en början. 

En tjej berättade om att hennes föräldrar inte ville att hon skulle idrotta men att de fick 

acceptera det tillslut.  

”Min familj tyckte det var lite konstigt att jag började tennis och sånt. Men 

jag har aldrig lyssnat på dom. Varje gång gick jag och spelade och dom ville 

inte från början men nu så säger dom bara ”okej, du kan göra det om du 

vill”. Haha. Dom har accepterat nu” (Intervju 3).  

Detta menar hon är ännu ett argument varför föreningar, skolor och kommuner borde 

jobba aktivt med att rekrytera nyanlända tjejer. Enligt tjejerna så är det många 

nyanlända tjejer som inte är med i idrotten därför de tror att idrott inte är något de får 

hålla på med, och därför aldrig vågar trotsa sin familjs åsikter och faktiskt börja med 

en idrott.  

 

Hur upplevs idrotten som integrationsport till samhället? 

Något som tjejerna såg som positivt var hur idrotten hjälpte dem att ta sig in i 

samhället. Att kunna prata med vuxna, som till exempel en tränare, gjorde att de kunde 

lära sig, inte bara språket, utan även mer om kulturen här i Sverige.  

Plugget är inte enda hjälpmedel. Man måste vara i samhället med folk och 

prata med folk. Även jobb och idrott. Jag tycker att vara med andra hjälpte 

mig jättemycket för att lära mig språket bättre och förstå hur samhället 

fungerar och typ såhär. När jag pratar med en vuxen som typ våran 

tränare då lär jag mig mycket nya saker också (Fokusgrupp 1). 
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En tjej som medverkade vid fokusgrupptillfälle 4 använde idrotten som en arena för 

att komma in i det nya samhället. Med bakgrund i ett krigshärjat land där hon under 

flera år sällan fick lämna huset så blev idrottandet i Sverige inte bara en chans att lära 

känna en ny kultur och ett nytt samhälle, utan det beskrevs även som en chans att lära 

sig ett samhälle över huvud taget. I sitt hemland fick hon inte möjlighet att gå i skola 

och därmed hade hon varken lärt sig läsa eller skriva. Att gå på träningspass och träffa 

folk var det bästa hon visste att göra. Träningen blev därför ett bra sätt att komma in i 

samhället och interaktionen mellan deltagarna i föreningen var även enligt 

intervjupersonerna en faktor där man lär sig hur Sverige och andra kulturer fungerar, 

samt lär sig respektera olika trosuppfattningar.  

En generell uppfattning bland deltagande i studien var att de utvecklat fysiska 

egenskaper genom idrotten, som till exempel att de lärt sig simma, blivit bättre tränade 

och i vissa fall lärt sig självförsvar. Det upplevde även att idrotten hjälpt dem att 

utvecklats på ett socialt plan som till exempel att de fått många nya kompisar, samt att 

de blivit mer självsäkra och utåtriktade. 

Analys och diskussion 

Detta avsnittet innehåller en analys av resultaten i ett perspektiv mot tidigare 

forskning, en lite bredare analys av resultatet mot studiens syfte och frågeställningar 

samt en metoddiskussion. 

 

Analys 

Resultaten i studien visade att endast en deltagande tjej i studien hade idrottat 

organiserat innan hon kom till Sverige. Vilket också stämmer överens med vad tidigare 

forskning kommit fram till. Maxwell och Taylor (2010) påpekar att föräldrar i vissa 

kulturer endast uppmuntrar sina söner att idrotta, vilket kan bidra till att nyanlända 

tjejer ej idrottar i lika stor utsträckning som nyanlända killar. Detta förhållningssätt 

kan följa med familjerna till ett nytt land, och därmed förbli ett hinder för tjejerna. 

I den här studien så ansåg en del av tjejerna att de blivit välkomna på ett bra sätt och 

att deras tro inte varit ett hinder. Användande av hijab och liknande klädesplagg var 

inte förbjudet och likt Maxwell och Taylors (2010) studie så behövde inget val mellan 

religion och idrott göras för tjejerna. Detta kan betyda att tjejerna behöver ta steget till 

att testa idrotta och först då upptäcka att den faktiskt är inkluderande. Så även om 
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tjejerna tror att deras kultur inte ska välkomnas så visar denna studien att så inte 

behöver vara fallet.  

Något som tjejerna såg som ett hinder för att komma in i idrotten var att de tyckte 

föreningarna inte var så bra på att själva aktivt rekrytera nyanlända tjejer. De menar 

att ifall föreningar börjar göra detta så skulle det bidra till att fler skulle få upp ögonen 

för idrottsföreningar. Maxwell & Taylor (2010) kommer fram till samma sak, och de 

har även ett argument om att det är bra om föreningen får in en ökad del personer som 

har en liknande bakgrund som nyanlända tjejer har, detta för att skapa inspiration hos 

utövarna. Vidare är samarbetet med andra organisationer viktigt, det kan till exempel 

handla om kommun och andra samhällsaktörer.  

Eftersom att aktiv rekrytering från föreningar till stor del saknas så blir kontentan att 

tjejer som kanske egentligen hade velat vara med i idrotten inte får chansen att vara 

detta. Tjejen som på egen hand tagit på sig en informell roll att vara en slags 

kontaktperson för nyanlända tjejer i sin förening tyckte sig ha gjort detta med god 

framgång. Även de två tjejer med invandrarbakgrund som jobbat åt fritidskontoret 

med att informera och motivera nyanlända tjejer har upplevts som något positivt. 

Detta kan då anses vara något som föreningar borde överväga att jobba medvetet med 

för att minska klyftan mellan föreningar och nyanlända tjejer.  

I de fall där ett fritidskontor varit väldigt behjälpligt i att låta tjejerna få kontakt med 

föreningar så är det ett bra exempel på när en organisation hjälper till och tar bort 

existerande hinder för tjejerna. Då en stor del av intervjupersonerna tyckte de 

upplevde en svårighet med att komma i kontakt med föreningar, men att 

fritidskontoret hjälpt till så kan det stärka Forde et. al (2014) studie där de menar att 

det är viktigt att organisationer arbetar med att röja existerande hinder. Detta är ett 

bra exempel på att det fungerar i praktiken också, då detta faktiskt var vägen in i 

idrotten för några av tjejerna i denna studie. Sen är det lite väl enkelt att säga att det 

bara är att plocka bort ett hinder och sedan är ett eventuellt problem löst. Men det visar 

åtminstone att de hinder som finns och som kan vara relativt enkla att passera bör tas 

itu med. Ett annat hinder som av tjejerna framgick var att det existerade vissa 

transportproblem för att kunna ta sig till träningsanläggningar. Om detta är ett hinder 

som ska anses enkelt att radera ut är svårt att sia om då det inte i studien är helt 

fastställt om transportproblemen berodde på bristen på transport eller möjligheten att 

använda tillgängliga transportmedel. Vid till exempel ekonomiska skäl så är det svårt 
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att kräva att föreningar ska kunna vara behjälpliga med detta, såvida det inte existerar 

projekt med pengar öronmärkta för integration. Men att låta transport vara det som 

gör att en nyanländ tjej inte kan idrotta borde inte ses som acceptabelt. Även om 

logistik inte finns med bland de attribut som RF (Riksidrottsförbundet, 2009) listar 

som inte ska få förhindra involvering i idrotten så får det antas att det inte ska vara ett 

hinder. Framförallt eftersom idrotten är en sådan bra arena för integration 

(Riksidrottsförbundet, 2017).   

Tjejerna var överens om att idrotten var ett bra sätt att komma in i det svenska 

samhället, att lära sig den svenska kulturen och språket. Genom att det är tjejer från 

olika länder och kulturer utanför Sverige, men också svenska inslag så blir det en stor 

blandning av kulturer och ett stort kulturutbyte. Detta är också något som har en stor 

påverkan enligt Allen et. al (2009) som säger att idrottande tjejer från andra kulturer 

tenderar att ta in och lära sig om de nya kulturerna. Detta får anses som en väldigt 

positiv del eftersom inlärande av det svenska språket och den svenska kulturen är 

vägen in i samhället (Riksidrottsförbundet, 2017).  

Detta går också att koppla till det som Putnam (2000) och Walseth (2008) skriver om 

socialt kapital. Båda författarna beskriver bridging och hur en individ genom att 

interagera med människor från en annan kultur lär sig ifrån dessa och utökar sitt 

sociala kapital. Inom ramen för detta går det att dra vissa slutsatser om att de tjejerna 

som var med i denna studie faktiskt har utvecklat sitt sociala kapital, även om de inte 

direkt utryckt det i de orden. Slutsatsen går dock att dras eftersom tjejerna ändå har 

uttryckt att de genom idrotten och interaktionen med svenska tjejer lärt sig språket och 

kulturen men också lärt känna nya och tidigare okända människor.  

 

Diskussion 

När det gäller huruvida studien besvarade frågeställningarna så anser vi att dessa 

besvarades till en viss del, även om man skulle kunna få ännu tydligare svar, med 

exempelvis fler eller äldre intervjupersoner. Hur nyanlända tjejer upplever att det är 

att inkluderas och integreras via idrotten kan efter studien förstås på många olika sätt. 

Vi har beaktat hur processen gått till när de fått kontakt med idrotten, hur ledare och 

andra medlemmar har bemött dem i de berörda föreningarna, samt vad de anser skulle 

kunna fungera bättre för att locka fler nyanlända tjejer till idrotten i Västerbotten. Vi 
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har även tagit del av tjejernas upplevda svårigheter med att vara nyanländ tjej och 

idrotta i Västerbotten.   

Hur upplevelsen av idrottsutövandet har varit för tjejerna är nästan enbart positivt, 

med några negativa röster om att de känner att ledarna inte agerat som de borde i vissa 

avseenden. Här kan urvalet i alla fall diskuteras, vi har bara valt att intervjua tjejer som 

redan har tagit sig in i idrotten och fortfarande är kvar inom densamma. Med den 

insikten kan det finnas stor sannolikhet att de faktiskt haft en bra upplevelse av 

idrotten. Även om detta var en medveten strategi så går det ändå inte utesluta att det 

finns tjejer som har dåliga upplevelser av idrotten i Västerbotten.  

I studien går det att utläsa att många tjejer rekryterats av fritidskontoret, detta kan 

dock vara missvisande då vi fått kontakt med många av tjejer via just fritidskontoret. 

De som vi intervjuat har därför tyckt att fritidskontoret gjort ett bra och aktivt jobb 

med att rekrytera nyanlända tjejer, men det hade kanske låtit annorlunda om vi fått 

kontakt med fler tjejer som aldrig rekryterats via fritidskontoret. Det går därför att 

argumentera och ifrågasätta hur stor del av de aktiva tjejerna som kan kopplas till 

fritidskontoret, och hur stor del som har kommit in i idrotten på andra sätt.   

Något de flesta tjejer var överens om var att det krävs mycket aktivt arbete från både 

föreningar och kommun för att rekrytera nyanlända tjejer till idrotten, eftersom idrott 

ofta inte finns i de intervjuade tjejernas kultur från början. Hur föreningar bör arbeta 

för att locka fler nyanlända tjejer kan också diskuteras utifrån svaren vi mottagit då 

dessa tjejer ofta precis blivit delaktiga i idrottsrörelsen, och därför kan antas ha relativt 

låg kunskap om föreningslivet i Sverige och vilka arbetsinsatser som föreningar, 

kommun och andra organisationer faktiskt gör. Det är viktigt att förstå att de talar om 

sina egna erfarenheter och inte hur idrotten är generellt.  

Hur idrotten påverkade deras integration i samhället var det många som inte hade 

funderat över alls tidigare och det var svårt för vissa att svara på det. Därför fick vi 

många svar som var direkt kopplat till idrottsutövandet, det vill säga att de blivit 

vältränade och lärt sig simma till exempel. Här behövdes ofta en följdfråga som kunde 

upplevas som ledande då den fick respondenterna att fundera mer på ett socialt plan 

än på just det fysiska. Även om de då talade om att de lärt sig språket och genom 

interaktion med andra utövare och ledare tyckte sig ha kommit in mer i samhället så 

är det svårt att dra slutsatsen att idrotten verkligen gjort att de kommit in mer i det 

svenska samhället. 
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Generalisering 

En fråga som återstår är om det går att generalisera studiens resultat gentemot resten 

av landet. Denna studien är förankrad i Västerbotten och det blir därför svårt att göra 

några större generaliseringar för resten av landet och hur det ser ut där. De som är 

intervjuade i studien är inte heller slumpmässigt utvalda ur hela landets utan de är 

utvalda för att de har blivit föreslagna av tränare, föreningar eller organisationer. 

Sedan har de frivilligt accepterat att vara med i studien. Det går inte att helt utesluta 

att de som tillfrågades men valde att inte vara med i studien har sämre erfarenheter av 

idrotten än de som valde att vara med. Det innebär då en viss osäkerhet i resultatet 

som skulle innebära, inte bara ett problem med studien, men också att 

generaliserbarheten minskar. Slutsatsen blir att varken en naturalistisk eller statistisk 

generalisering är möjlig att göra (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vad som möjligen skulle kunna göras är en analytisk generalisering i form av att efter 

noga avvägning fälla omdöme om resultaten i studien går att använda för att förutse 

liknande situationer i andra delar av landet. Men detta faller också mest troligt på att 

resultatet kan anses skevt i och med att tjejerna själva valde om de ville vara med i 

studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan dock antas att liknande problem som till 

exempel med att föreningar kan bli bättre på att rekrytera och transportproblem finns 

i andra delar av landet också. Lika så de positiva delarna som upplevs med att skaffa 

vänner, lära sig språket och skaffa sig förutsättningar att komma in i samhället. 

 

Metoddiskussion 

Studiens metodgenomförande går att diskutera i relation till studiens kvalitet. Även 

om det kring forskare råder delade meningar kring hur många som ska delta i en 

fokusgrupp så verkar det bli en allmän bedömning att fyra-tolv personer anses lämpligt 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). I denna studie så är det ett färre antal deltagare 

vid några tillfällen vilket kanske gör att det kan hamna i ett gränsland för om det kan 

definieras som just fokusgrupper. Det anses dock inte att detta skulle ha någon större 

påverkan på studiens kvalitet, detta för att vid tillfällena så fick varje enskild individ 

mer tid att vara med i diskussionen och dela med sig av sina livserfarenheter. Vad som 

möjligen skulle ha kunnat ha varit negativt med detta i de mindre grupperna är att fler 

deltagare möjligtvis innebär ett större utbud av svar och delade erfarenheter (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017). En del i detta var också att det visade sig vara svårare att 
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få tag på tjejer att intervjua än som antogs från början. Även om kontakt togs med 

många föreningar som tidigare hade haft projekt som riktade sig mot nyanlända tjejer 

så visade det sig att många av dessa tjejer nu hade flyttat och föreningarna visste inte 

vart och hade ingen möjlighet att kontakta dem heller. Detta gjorde att det uppstod 

svårigheter med att kunna samla tillräckligt många tjejer vid samma tillfällen och 

därmed att få ihop fokusgrupper. Detta gjorde i förlängningen att ursprungsplanen 

med att enbart använda fokusgrupper fick revideras och att ett antal enskilda 

intervjuer fick genomföras. Eftersom en av tankarna med att fokusera på fokusgrupper 

var att tjejerna skulle känna en trygghet tillsammans och därmed öppna sig lite mer, 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017) därför uppkom det risker med att de enskilda 

intervjuerna kanske skulle vara av lite sämre kvalitet. Dock så visade sig detta inte ha 

någon större betydelse utan intervjuerna bedömdes vara av likartad kvalitet som 

fokusgrupperna. 

Det upptäcktes också ett visst språkligt problem vid en del fokusgrupptillfällen och 

intervjuer. Vissa av de nyanlända tjejerna ansågs i stort sett kunna flytande svenska, 

medan andra hade lite problem med språket. Detta kan såklart ligga till grund för att 

vissa frågor inte förstods på ett helt korrekt sätt och därför påverkade svaret i en viss 

riktning. Detta är dock lite svårt att precisera exakt när och om detta har inträffat, men 

bör finnas i åtanke. Detta problem bearbetades i vissa fall på plats i form av att den 

tillfrågade helt enkelt sa att hon inte förstod vad som menades och då kunde en annan 

medlem i fokusgruppen översätta till hon som inte förstod. Detta förutsatte förstås att 

de talade samma hemspråk. Denna lösning var dock inte möjlig vid de enskilda 

intervjuerna eftersom det då inte fanns någon som kunde översätta på plats. En lösning 

på detta problem hade möjligen kunnat vara att ha med sig en tolk, detta valdes dock 

bort av logistiska skäl. Vid ett par tillfällen ombads vi också att omformulera frågorna 

när de inte riktigt förstod vad som menades med frågan. Det finns en risk för att olikt 

ställda frågor kan ha genererat en viss skevhet i svaren vid just dessa frågor. Det är 

dock svårt att analysera exakt hur och på vilket sätt detta har skett. 

Det fanns också en förhoppning om att få en bredare geografisk spridning än vad som 

åstadkommits. Förhoppningen var att kunna göra jämförelser mellan kustremsan och 

inlandet i Västerbotten. Men åtkomsten av intervjuobjekt gjorde att kustremsan blev 

väldigt dominerande i studien. Vad som missats i studien är då möjligheten att jämföra 
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mindre ställen i inlandet med de större städerna vid kusten och chansen att identifiera 

likheter och skillnader där emellan.  

Då antalet genomförda datainsamlingstillfällen i studien landade på sju stycken, 

fördelat på fyra fokusgrupper och tre enskilda intervjuer, så kan det tyckas att det är 

något få genomförda insamlingar och att studiens kvalitet hade höjts om fler hade 

genomförts. Fler datainsamlingar hade givetvis givit ett större underlag till studien, 

men då antalet totalt intervjuade tjejer var tretton stycken så ansågs ändå studiens 

kvalitet som god. 

En annan faktor som skulle kunna göra intervjuerna bättre skulle kunna vara att se till 

att intervjua äldre tjejer. Det upplevdes att vissa personer var lite för unga för att förstå 

frågorna fullt ut, särskilt de som handlar om hur föreningar ska arbeta för att inkludera 

fler nyanlända tjejer, och hur de anser att idrotten har hjälpt dem in i samhället. 

Samtidigt går det att argumentera för att det skulle bli svårare att få kontakt med 

intervjupersoner om urvalet skulle varit mindre.  

 

Kontribut till framtida forskning 

I denna studien så har både positiva och negativa aspekter för nyanlända tjejers 

integration genom idrotten tagits upp och beskrivits. En annan vinkling som hade varit 

intressant att se är skillnaden på hur killar och tjejer i Västerbotten ser på sin 

integration genom idrotten. Både RF (2017) och forskning (Tirone et. al, 2010) skriver 

att killar generellt har det enklare att ta sig in i idrotten i ett nytt land. Upplever killar 

hinder på ett liknande eller annorlunda sätt än tjejer? Upplever de hinder 

överhuvudtaget?  

Då RF (2007) skriver att utrikesfödda killar idrottar i samma mängd som svenskfödda 

killar i Sverige, men att detta inte alls gäller för tjejer så skulle en studie som fastställer 

varför det är på det sättet relevant för ämnet. Är killar mycket bättre på att ta sig förbi 

eventuella hinder? Har de färre hinder än vad tjejer har? 

En annan aspekt skulle kunna vara att göra en djupare analys kring huruvida det är 

skillnader på hur integrationen fungerar i större städer jämfört med mindre. Har större 

städer med uppenbara större resurser en bättre fungerande verksamhet kring detta? 

 



24 
 

Författardeklaration 

Båda studenterna anses tillsammans till lika stor del ha bidragit till studiens färdiga 

resultat. Detta gäller förberedelse av intervjuer, genomförande, analys och skrivande.
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Bilaga 1 Intervjuguide 

1. Hur upplever nyanlända flickor i tonåren inom Västerbotten att det är 
att integreras in i idrotten? 
 

• Hur kommer det sig att ni är med i just denna förening? 
o Var det ni som kontaktade föreningen? 

▪ Hur fick ni information om föreningen? 
o Blev ni rekryterade till föreningen? 

▪ På vilket sätt blev ni rekryterade? 
 
 

• Kan ni beskriva hur ni blivit mottagna av föreningen och de andra idrottarna? 
o Upplever ni att föreningen har anpassat sig på något sätt för att ni ska 

känna er välkomna? 
▪ Om JA, på vilket sätt? 
▪ Om NEJ, finns det något som de kunde ha gjort annorlunda? 

 
 

• Idrottade ni i ert hemland innan ni kom till Sverige? 
o Om JA 

▪ Vilken idrott? 
▪ Är det skillnad på att idrotta i Sverige och i ert hemland? 

• Om JA, kan ni beskriva dessa skillnader? 
o Om NEJ 

▪ Varför gjorde ni inte det? 
• Om det fanns hinder, vilka hinder fanns?  
• Hur ser det ut med de hindren i Sverige? 

 
 

  
2. Hur kan idrottsföreningarna i Västerbotten jobba för att få fler 
nyanlända flickor att idrotta? 
 

• Vad är det bästa med att idrotta? 
o Är ni de enda nyanlända i er förening? 

▪ Om JA 
• Vad tror ni det beror på att det inte finns så många? 

▪ Om NEJ 
• Varför tror ni det finns så många i er förening? 

 
• Tror ni att det finns många nyanlända tjejer som inte idrottar, men som skulle 

vilja det?  
 

 

• Upplever ni att det fanns svårigheter för er att börja idrotta i Sverige? 
o Om JA 

▪ Vilka då? 
o Om NEJ 



 
 

▪ Vad underlättade för er när ni började idrotta? 
 

• Gör er idrottsförening något bra för att inkludera så många som möjligt? 
o Om JA 

▪ Vad gör föreningen bra? 
   
 
 

• Tycker ni att föreningarna kan göra något för att det ska bli enklare för 
nyanlända tjejer att idrotta? 

o Om JA 
▪ Vad kan de göra annorlunda? 

o Om NEJ 
▪ Vad är det ni tycker föreningen gör så bra?  

 

3. På vilket sätt anser nyanlända flickor i tonåren att idrotten påverkar 
deras integration i samhället? 
 

• Har du dragit några fördelar av att vara med i en idrottsförening? 
o Om JA 

▪ Vilka fördelar har du dragit av att vara med?  
 
 
 

• Har ni upplevt några nackdelar med att ni har idrottat? 
o Om JA, vilka?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 Informationsbrev 

Vi är två studenter från Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet och vi 

håller på med vårt examensarbete där vi på uppdrag åt Västerbottens idrottsförbund 

undersöker hur nyanlända tjejer har kommit in i den svenska idrottsrörsomelsen samt 

vad de har för uppfattning om den. För att få in material till vår studie så avser vi att 

intervjua nyanlända tjejer i fokusgrupper. En fokusgrupp innebär att att man i grupp 

med andra blir intervjuad för att främja diskussioner sinsemellan. Vi tänker också att 

en ledare gärna får vara med som stöd i intervjusituationen om tjejerna skulle känna 

sig mer trygga då.  

 

Alla som väljer att delta i studien förblir anonyma och inga svar kommer kunna kopplas 

till någon enskild individ. Representerade föreningar kommer även dem förbli 

anonyma. Det är helt frivilligt att delta och ni kan när ni vill välja att avbryta ert 

deltagande utan att behöva ange något särskilt skäl för detta. Det material som vi 

samlar in kommer endast att vara tillgängliga för oss som arbetar med den här studien 

och kommer inte att användas till något annat ändamål än just denna studien.  

 

Vi beräknar att varje intervju tar 30-45 minuter och vi kommer att spela in samtalen 

för att i efterhand kunna transkribera och analysera det insamlade materialet. När 

transkribering och analys är klar så kommer inspelningarna att raderas.  

 

Johan Bergstrand   Benjamin Karlsson 
0760-47 51 63   0738-48 62 81 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska institutionen 

S- 901 87 Umeå 

www.umu.se 

 

 



 
 

 

 
 


