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abstract 

 

Girls with foreign background is the group that is most left outside the sports 

movement in Sweden and the ones with the least sports habit. Sports assumed to 

provide an arena for integration that these girls are being left outside from. The 

Swedish sports movement has adapted the conditions for them as a way to 

encourage them to participate in sports, but there are still lots of girls with foreign 

background that stands outside the sports movement. One input that the Swedish 

National Association has done for children and young adults is to adopt the Drive-

in-sport, which can work as an entrance to the sports movement. The aim of the 

study is therefore to investigate which barriers, motivators and requests girls in 

Sweden with foreign background have to participate in Drive-in-sports. Eight 

interviews have been done to girls who do not participate in Drive-in-sports. The 

results shows that the main reasons for the girls to not participate are: lack of time, 

homework, babies, don't have friends to go with and that they think they will be 

left outside because of their veil. The conclusion is that the girls are looking for 

community and continuity which the sport clubs can offer them but the Drive-in-

sports probably can not. 
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Inledning 

Idrotten ska enligt Riksidrottsförbundets (2009a) dokument ”Idrotten Vill” vara tillgänglig för 

alla oavsett kön, ålder, religion, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar och 

nationalitet. Delaktighet och demokrati är en grundpelare för idrottens riktlinjer och ska 

oavsett deltagarnas bakgrund vara jämställd. 

 

Idrotten är trots dessa riktlinjer inte jämställd och man ser att utrikesfödda flickor är den 

grupp som i störst utsträckning står utanför föreningsidrotten (Trondman, 2005). Enligt Jones 

(2000) fokuserar idrotten på att tillgodose utövarnas behov genom att anpassa utifrån nivå och 

färdighet vilket har bidragit till att de kulturella behoven och förutsättningarna glömts bort. 

Tinning et al. (2001) förklarar att om vi haft förståelse för andra kulturer och religioner hade 

vi exempelvis förstått muslimska flickors upplevda problem i idrottsliga sammanhang.  

 

Ett stort intresse att börja föreningsidrotta har dock uppmärksammats hos framförallt 

utrikesfödda ungdomar, där 67 % av de utrikesfödda som står utanför idrotten säger att de 

troligen eller absolut kommer att börja föreningsidrotta, till skillnad från de inrikesfödda där 

45 % säger detsamma. De idrotter som de som inte föreningsidrottar menar att de kan tänka 

sig börja med är ytters varierande. Av de 33 angivna idrotterna är 25 stycken individuella 

idrotter medan åtta stycken är lagidrotter (Trondman, 2005). 

 

För att öka möjligheten för de grupper som står utanför idrottsrörelsen att komma in i 

idrottsrörelsen, har staten gjort en del satsningar. En av satsningarna är ”Handslaget” som 

infördes mellan 2004-2007, där syftet var att satsa på barn- och ungdomsidrotten men 

framförallt på flickidrotten (Riksidrottsförbundet, 2013). Från och med 2007 påbörjades sedan 

Idrottslyftet, vars mål var att ”stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott” 

(Riksidrottsförbundet, 2013). Tanken med denna satsning var att folkhälsomålen om fysisk 

aktivitet och delaktighet skulle lyftas fram och allas rätt att få vara med skulle betonas. 

 

Inom ramen för Idrottslyftet har Drop-in-idrotten växt fram runtom i landet, som ett sätt att 

organisera den annars spontana idrotten (Fahlén, 2011a). Grundtanken är att locka fler barn 

och ungdomar som inte är aktiva inom någon idrottsförening till att idrotta. Drop-in-idrott ska 

vara enkelt, inte kräva förkunskaper, föranmälan och vara helt gratis. Den ska först och främst 
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bedrivas i områden som klassas som problemområden och målgruppen är barn och ungdomar 

mellan 13 och 20 år (Riksidrottsförbundet, 2009b). I Umeå startades Drop-in-idrott år 2010 

och har haft två huvudsakliga mål; ett brottsförebyggande mål och att uppmuntra till fysisk 

aktivitet. Tanken med Drop-in-idrott är att den ska fungera som en port till föreningsidrotten 

(Nilsson, 2011). Enligt Fahléns (2011b) utvärdering är majoriteten av deltagarna på Drop-in-

idrott utländska pojkar men genom att bredda och variera aktiviteterna samt rekrytera 

kvinnliga ledare, skulle man kunna nå ut till fler grupper, exempelvis tjejer.  

 

Jämställdhet har nu blivit ett mål för Drop-in-idrott i Umeå och aktiviteter har anpassats 

utifrån flickors behov, men trots detta har det varit svårt att nå målgruppen (Umeå Kommun, 

2013). Då utländska flickor tydligt är underrepresenterade inom föreningsidrotten är denna 

studie relevant för att förstå hur flickor ska rekryteras till föreningsidrotten genom Drop-in-

idrott, vars strävan är att erbjuda en spontanidrott bortanför den traditionella idrottsrörelsen 

och dess bestämda struktur. 

 

Tidigare forskning 

Idrotten - en hierarkisk organisation 

Idrotten beskrivs av Fundberg (2009) som en arena där alla med olika etnicitet kan integreras 

och där varken kultur eller språk ska vara ett hinder. Att idrottens organisation ser ut som den 

gör på toppen gör att den påverkar hela idrottsrörelsen. Idrotten tappar fler utlandsfödda ju 

högre upp i hierarkin man kommer och högst upp finns det ingen alls som är utlandsfödd 

(Fundberg, 2009).  Till skillnad från andra organisationer har idrotten enligt Fundberg (2009) 

färre kvinnor i toppen och i organisationslivet är det endast en fjärdedel av de som styr som är 

kvinnor. Tanken med en styrelse är att den ska representera medlemmar i en organisation, och 

i idrottsrörelsen gäller det utövarna i en idrottsgren (Fundberg, 2009). Undersökningen ”Vilka 

är idrottens makthavare?” visar hur köns- och etnicitetfördelningen ser ut i olika 

specialidrottsförbundsstyrelser. Den visar att det under 2000-talet var cirka 30 % av styrelsen 

som var kvinnor och att det är ytterst få som varit under 30 år. Av Riksidrottsförbundets alla 

förbund har åtta stycken ordförande varit kvinnor, ingen ordförande har haft utländsk 

bakgrund och år 2007 hade endast 6 % av styrelsemedlemmarna utländsk bakgrund, dock var 

enbart 1 % utomeuropeisk.  
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Den svenske makthavaren beskrivs av Djerf-Pierre (2007) som en man i övre medelåldern 

med svenskt ursprung. Den vite mannen är uppvuxen under 50 eller 60-talet och har en 

akademisk utbildning. Varken de styrande männen eller kvinnorna är födda utomlands eller 

har föräldrar som är det. Båda föräldrarna har varit engagerade i föreningslivet och tillhör de 

högre mellanskikten och är yrkesarbetare (Djerf-Pierre, 2007). Som förklaring till varför de 

styrande positionerna domineras av svenska män uttrycks av respondenterna som 

stereotypiska uppfattningar om hur kvinnor och män är samt hur svenska och utlandsfödda är. 

Denna särartsideologi är genomgående under intervjuerna och är enligt Fundberg (2009) en 

tydlig struktur inom idrottsrörelsen. Fundberg (2009) visar att rekrytering av 

styrelsemedlemmar oftast sker inom interna nätverk som domineras av män. När männen talar 

om kvinnorna som sitter i styrelsen använder de enbart förnamn på personen, till skillnad från 

när de beskriver männen, då använder de sig av både för- och efternamn samt post, till 

exempel: ordförande, kassör och så vidare. Detta är enligt Fundberg (2009) ett sätt att 

förbarnsliga kvinnorna  

 

I helhet är männen mer aktiva som ledare, tränare och styrelsemedlemmar inom någon 

idrottsförening. 11 % respektive 6 % totalt. I åren 7-19 är det flest flickor som har något av 

dessa uppdrag, däremot ändras det med åldern, och männen efter 20årsåldern dominerar 

posterna. Ju äldre, högre utbildning och högre inkomst desto fler män är det som har uppdrag 

inom idrotten medan det går upp och ner för kvinnorna sett utifrån deras inkomst. Totalt sett 

är det 430,000 män respektive 227,000 kvinnor som har något slags uppdrag inom någon 

idrottsförening (Riksidrottsförbundet, 2011). Idrotten är inte hierarkisk enbart på toppen utan 

även på ledarnivå. Där är det männen som dominerar trots att det i flera fall är fler kvinnliga 

utövare. Trondman (2005) visar att cirka tre av fyra ungdomsledare är män, 3 % av dessa är 

under 20 år och endast 1 % är över 65 år. De flesta är således män i åldrarna 36-45 år. Inom 

lagsporter är 88 % av ledarna män och 12 % kvinnor och inom individuella idrotter är 56 % 

män respektive 44 % är kvinnor. Bland de tio populäraste idrotter är simning den idrott som 

har en jämnast könfördelning bland ledarna, där 51 % är män och 49 % är kvinnor. Exempel 

på idrotter som har nästan hälften kvinnliga utövare men där de allra flesta ledarna är manliga 

är; fotboll, där 42 % av utövarna är flickor men 90 % av ledarna är män och inom innebandyn 

är 47 % av utövarna flickor medan 89 % av ledarna är män (Trondman, 2005). 
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Idrott som integration 

I takt med att samhället förändras och människor med andra kulturer och bakgrunder blir en 

självklarhet i vår vardag bör även idrottsrörelsen utvecklas och anpassas. Om vi lär oss och 

försöker förstå mer av andras kulturer, religioner, historia och etniciteter kan vi möta andra 

människor på ett mer betydelsefullt sätt, menar Herrting & Karlefors (2012). För att öppna 

upp och vara öppna mot andra kulturer bör vi även vara öppna med vår egen kultur. 

 

Integration kan beskrivas som den process som gör att individer attraheras till samhället och 

därmed får en känsla av samhörighet och tillhörighet. Dessa faktorer är svåra att mäta, vilket 

kan vara anledningen till att de få studier som gjorts om integration och idrott har varit av 

kvalitativ karaktär. Denna studie kan därför fylla en lucka i det idrottspedagogiska fältet. 

Fasting & Walseth (2004) talar om hur integration kan ske genom idrott på tre olika sätt; 

strukturellt, sociokulturellt och socioaffektivt. För att tydliggöra de olika delarna har Fasting 

& Walseth (2004) presenterat ett exempel kopplat till varje del. 

 

Den strukturella integrationen förklaras som att en kvinna som tillhör en minoritetsgrupp, 

genom idrotten kan få ett ökat socialt liv och börja delta i andra aktiviteter eller sammanhang i 

samhället. Ett exempel på detta är kvinnor i Norge som deltagit på areobics för kvinnor, och 

genom det ökat sitt kontaktnät och sin bekantskapskrets. Detta har sedan i vissa fall lett till 

arbete. Den strukturella integrationen visar därmed hur idrotten indirekt kan introducera 

kvinnor in i samhällets andra områden. Den sociokulturella delen av integration syftar till hur 

normer och värderingar inom idrottsrörelsen kan överföras till samhällets andra områden. 

Bortsett från att norsk idrott domineras av män, det värderingar och normer om en jämställd 

idrottsrörelse¸ eftersom det finns möjlighet för både männen och kvinnorna att delta i alla 

idrotter. Denna möjlighet utmanar de stereotyper som finns om kvinnor och vad de är kapabla 

att göra. Integration sett ur ett sociokulturellt perspektiv visar då hur tjejer från 

minoritetsgrupper förändrar rådande könsroller men också ifrågasätter fördomar om 

minoritetsgrupper. Fasting & Walseth (2004) talar om bland annat asiatiska flickor, som anses 

vara offer för det patriarkatiska samhället och bedöms därmed som passiva individer. Genom 

att den här gruppen flickor utövar en sport och blir bra idrottare provoceras de föreställningar 

och fördomar som finns om dem. På detta sätt visar den sociokulturella integrationen hur 

idrottsliga normer och värderingar kan projiceras till andra sammanhang i samhället. Slutligen 
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beskrivs den socioaffektiva integrationen som en fråga om vänskap och tillgivenhet. Här 

menar Fasting & Walseth (2004) att det är vanligare att flickor från majoritetsgrupper får 

vänner genom idrottssammanhang, än att flickor från minoritetsgrupper får det. En förklaring 

på detta kan vara att människor söker sig till personer med liknande bakgrund. Till exempel 

var det i en nederländsk studie få flickor från majoritetsgrupper som tog kontakt med flickor 

från minoritetsgrupper, vilket visar att integration måste ske från båda håll (Fasting & 

Walseth (2004).  

 

Många argumenterar för att flickor från etniska minoriteter bör delta mer i sport för att 

därmed integreras i samhället. Elling & Knoppers (2005) menar dock att det är oklart om 

deltagande i idrott ökar möjligheterna för integration eller om det är tvärtom, att integration 

ökar deltagandet i idrott. Flickor från minoritetsgrupper deltar i mindre utsträckning i idrott, 

jämfört med pojkar från minoritetsgrupper, men det behöver inte betyda att dessa pojkar är 

mer integrerade i samhället, exempelvis presterar flickorna bättre i skolorna. För att uppnå 

integration genom idrott och nå fler flickor och kvinnor som inte är involverade i 

idrottsrörelsen, menar Fasting & Walseth (2004) att det behövs fler multikulturella 

idrottsföreningar och att föreningarna aktivt jobbar med att förebygga diskriminering. 

 

Idrott som identitet 

Den kontext som individen verkar i har stor betydelse för att förstå den relationen som den har 

till idrott. Tillhöra en specifik social grupp, kön, vilken miljö man vistas samt hur man 

påverkars av utbudet som finns i idrottsaktivitet- och fritidssyfte har betydelse och ger 

konsekvenser till relationen individen får till idrott (Larsson, 2005). Det kulturella uttrycket 

för idrott är hos en pojke i Luleå otroligt annorlunda än för en pojke i Stockholms innerstad 

eller en flicka i Stockholms syd. Det går inte heller enligt Larssons (2005) undersökning säga 

att ungdomar med utländsk bakgrund är medlemmar i en idrottsförening mindre än svenska 

ungdomar. Det är därför svårt att utifrån Larssons (2005) analyser dra slutsatser om att det är 

den utländska bakgrunden som har relevans för huruvida en ungdom är medlem i en 

idrottsförening eller inte, utan det är när den kombineras med andra faktorer som resultaten 

blir väsentliga (Larsson, 2005). 
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Det finns även en bild av hur den goda respektive onda fritiden bör ser ut. Ungdomarna i den 

Larssons (2005) studie lägger stor vikt vid aktiviteter som; idrott och sport, läsa böcker, 

motion, vara ute i skog och mark, sköta skolan och göra läxor. Idrott och sport toppar den 

goda fritiden, där 50 % uppgett det som en god verksamhet. Till den onda fritiden hör enligt 

ungdomarna aktiviteter som; dricka alkohol och supa med 24 %, gå på fest, röka, hänga på 

stan, använda narkotika samt titta på tv eller video. Kvinnlighet associeras till en del 

aktiviteter som att; pyssla i hemmet, prata och skvallra med tjejkompisar, laga mat, syssla 

med djur, fixa håret, dansa, rida och sminka sig. Aktiviteter som ungdomarna anser manliga 

är att: styrketräna, meka med motorer, hålla på med bilar, prata om bilar, traktorer och 

mopeder, laga apparater, spela hockey, lyssna på hårdrock och delta i slagsmål (Nilsson, 

1998).  

 

Det som framkommer av studien är att fritiden kan vara en produktiv men också en 

reproduktiv arena där olika maktförhållanden och synsätt råder. Olika föreställningar gällande 

hur en fritid ska se ut organiseras och anpassas för gamla, unga, män, kvinnor, bybor, 

storstadsbor, flickor, pojkar osv. Dessa grupper erbjuds aktiviteter som de antas och förväntas 

uppskatta vilket påverkar utbudet genom att begränsningar och ramar sätts för individers 

skapande av sin egen identitet (Larsson, 2005). 

 

Fundberg (2009) talar om två slags identiteter; den tillskrivna och den självvalda.  Det är 

vanligt att dessa två hamnar i konflikt med varandra, särskilt när den självvalda identiteten 

säger emot den tillskrivna, som innebär omgivningens sätt att tolka en grupp människor. 

Dessa två identiteter stämmer inte alltid överrens och det är värdefullt att veta det när möten 

mellan människor med olika kulturer äger rum. Inte minst är sådana möten på idrottsarenan 

och det är då integration sker. Det är därför värdefullt att individer får komma till tals och inte 

förutsätts gilla en viss idrott eller aktivitetet bara för att den tillhör en specifik grupp, kön, 

religion etc.  

 

Bildandet av identitet är en process som pågår hela tiden och där sociala situationer och 

identiteter omformas jämt och ständigt. Hertting & Karlefors (2012) menar därför att barn och 

ungdomar med utländsk bakgrund är en del av processen där den svenska idrottsmodellen 

förändras och utvecklas.  
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Motiv till deltagande 

För att rekrytera ungdomar till idrottsrörelsen är det av intresse att veta motiven till varför 

ungdomar väljer att delta i idrottsföreningar. Trondman (2005) använder sig av tre olika 

kategorier som förklarar ungas mål med sitt idrottande. Det första målet har med prestation att 

göra, det andra är för att det är roligt och det sista handlar om brist på andra aktiveteter. De 

flesta ungdomar (55 %) som föreningsidrottar gör det för att ha roligt. Näst populärast är att 

ungdomarna vill nå toppen, och därför deltar var fjärde ungdom med syftet att prestera, för att 

så småningom blir proffs på internationell eller nationell nivå. Endast tre procent av de 

föreningsaktiva idrottarna deltar i brist på annan aktivitet. 62 % av flickorna idrottar för att ha 

roligt medan 40 % av pojkarna gör det av samma skäl. I intervallet 13-14 år idrottar 54 % av 

flickorna för att ha roligt, vilket ökar med åldern och i intervallet 19-20 år tränar 70 % flickor 

av samma anledning. Hos pojkarna finns det ingen märkbar skillnad.  

 

Pojkar känner dock i större utsträckning andra barn i föreningen som de börjar idrotta i, till 

skillnad från flickorna som sällan känner någon. Utrikesfödda pojkar är den grupp som i minst 

grad står utanför idrottsrörelsen och den grupp som även har störst idrottsvana (31 %) följt av 

inrikesfödda pojkar och därefter inrikesfödda flickor. Minst idrottsvana har utrikesfödda 

flickor (5 %). Pojkars vana att idrotta är inte beroende av vem de bor med eller vad 

föräldrarna har för utbildning, däremot ser man hur föräldrars utbildningsnivå påverkar 

flickors idrottsvana. 49 % av alla flickor med idrottsvana har föräldrar med hög utbildning, 38 

% har mellanutbildade föräldrar och 13 % har föräldrar med låg utbildning (Trondman, 2005).  

 

Riksidrottsförbundet (2011) menar att det svenska folket främst motionerar för att det är roligt 

och för att hålla sig i form. För barn mellan 7 och 14 år är det viktigast att träffa kompisar, att 

ha roligt och att tävla medan det för ungdomar mellan 15-19 år mer handlar om att hålla sig i 

form, ha roligt och att de mår dåligt om de inte tränar. Det finns inte heller någon uppenbar 

skillnad på motiven till varför man tränar när man tittar på födelseland. Oavsett om man är 

född i Sverige, övriga Norden eller utanför Norden är de tre viktigaste aspekterna: 1. Hålla sig 

i form, 2. Det är roligt. 3. Personen mår inte bra om den inte idrottar (Riksidrottsförbundet, 

2011).  
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Engström (2010) använder sig av sju praktiker för att beskriva idrottens mening för en individ 

eller det han väljer att kalla kroppövningskulturen; fysisk träning, tävling och rangordning, 

lek och rekreation, utmaning och äventyr, färdighetsträning, estetisk verksamhet samt rörelse- 

och koncentrationsträning. Dessa sju belyser vad som är betydelsefullt för individen i 

idrottsutförande och hjälper oss att förstå individens val av aktivitet. 

 

Larsson (2005) har tagit fram en lista på de idrottsaktiviteter som båda könen efterfrågar. De 

idrottsaktiviteter som flickorna mest efterfrågade var; gym, bowlinghall och simhall och de 

motsvarande för killarna var; motorsportsbana, ishall, simhall, fotbollsplan, bowlinghall och 

sporthall. De minst attraktiva var för flickorna; skridskobana utomhus, golfbana samt 

motorsportsbana. För killarna var det; squashhall, skridskobana utomhus, ridanläggning samt 

friidrottsanläggning (Larsson, 2005). 

 

Orsaker till avhopp 

Enligt Riksidrottsförbundet (2010) är den vanligaste orsaken till avhopp att ungdomarna 

tappar intresset eller får nya intressen. Cirka var femte ungdom anger dock att de inte blivit 

rättvist behandlade och de flesta i Riksidrottsförbundets (2010) studie som säger att de inte 

blivit det är utrikesfödda. Något annat som ungdomarna helst skulle vilja förändra är i första 

hand avgifterna och även i detta fall var det fler utrikesfödda som ville att de skulle sänkas. 

Flickorna med utländsk bakgrund angav främst att de hellre satsar på skolan och därefter på 

grund av. Till skillnad från de svenska flickorna som pekar på att de tappat intresse för idrott, 

som följs av att de fått andra intressen. 

 

Flickor är enligt Trondman (2005) avhoppare i större utsträckning än pojkar, dock är 

skillnaden 43 % respektive 38 %. 24 % avhoppare i 13årsålden, 46 % vid 16årsåldern och 59 

% vid 20årsåldern, vilket visar att ju äldre ungdomarna blir desto fler avhoppare finns. I yngre 

tonåren är det dessutom vanligare med flickor som hoppar av än pojkar. 13årsåldern är då 

flest ungdomar hoppar av och då är det 18 % pojkar och 30 % flickor (Trondman, 2005).  

 

Gällande utrikesfödda och svenska ungdomar är det inga betydelsefulla skillnader i avhopp, 

inte heller mellan svenska flickor och svenska flickor, samma slutsats dras om utrikesfödda 



9 

 

respektive inrikesfödda pojkar. 71 % av de ungdomar som fortsätter med idrott menar att 

ledaren betyder mycket för dennes idrottande. Av avhopparna anger 59 % detsamma. 62 % 

utrikesfödda att kan tänka sig komma tillbaka och 52 % inrikesfödda. 53 % av flickorna som 

hoppat av och 52 % av pojkarna menar att de kan hända att de återkommer (Trondman, 2005).  

 

Näridrottsplatser och spontanidrott 

Enligt Engström (2004) beror denna fysiska inaktivitet på att den tidigare spontanidrotten 

nästan helt dött ut efter att den på 60- och 70-talet var den vanligaste formen av fysisk 

aktivitet. Då använde man de tillgängliga ytorna som fanns, T.ex. gräsmattor och gator. Sedan 

började olika idrottsföreningar bildas, och på 80-talet höll de aktiva ungdomarna sig till 

idrottsföreningar, isbanor och fotbollsplaner. Föreningsidrotten främjar enligt Trondman 

(2005) både fysisk och psykisk hälsa samt skapar identitet och social tillhörighet där individen 

får känna sig delaktig. På 80-talet började idrotten organisera sig alltmer och 

idrottsföreningarna började bildas. De aktiva ungdomarna höll sig till föreningar, isbanor och 

fotbollsplaner, istället för på gatorna och de platser som erbjöd spontanidrott. 

Föreningsidrotten varierades med skateboardåkning, parkourutövning, gymaktiviteter och 

andra fitnessaktiviteter. Tiderna har förändrats och det är nu vanligast i Sverige att ungdomar 

idrottar i organiserade idrottsföreningar. Dock utövar 20 % av barn och ungdomar varken 

organiserad sport eller spontanidrott. Engström (2004) menar att den organiserade idrotten 

gjorde att några lämnades utanför idrotten, grupper som varken attraherades eller nåddes av 

idrottsföreningarna. När det gäller spontanidrott är det pojkar som spontanidrottar oftare än 

flickor. Det är ingen stor skillnad på inrikesföddas och utrikesföddas spontanidrottande, 

däremot är det en betydlig skillnad mellan utrikesfödda pojkar och utrikesfödda flickor. Av 

utrikesfödda pojkar spontanidrottar 56 % medan enbart 13 % av flickorna gör det aktivt. Inom 

Drop-in-idrotten är en aktiv ungdom den som deltagit vid tio tillfällen eller fler under samma 

år (Umeå Kommun, 2012a). Man ser även att både flickor (20 %) och pojkar (40 %) som är 

utrikesfödda hellre vill föreningsidrotta än de pojkar (11 %) och flickor (13 %) som är 

inrikesfödda (Trondman, 2005). 

 

Fahléns (2011c) studie som gjordes efter införandet av en näridrottsplats på skolområdet på en 

skola i Umeå, visar att 19,4 % av pojkarna använder sig av området dagligen medan enbart 

8,9 % av flickorna gjorde det. Hälften av pojkarna svarade att de aldrig använder 

näridrottsplatsen medan två tredjedelar av flickorna anger samma sak. De grupper som 
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uppenbart hellre nyttjar ytor som gungor, bänkar och bord samt noterades som åskådare, 

istället för användare av idrottsliga fälten var de yngre barnen och flickorna. Dessa 

näridrottsplatser tycks alltså enligt Fahlén (2011c) inte attrahera de grupper som annars är 

underrepresenterade i idrottsföreningar. Trots de öppna förhållandena och spontana 

förutsättningarna som finns för idrott, lockas inte de underrepresenterade grupperna utan det 

är de som redan tillhör föreningsidrotten och är bekanta med idrottsrörelsen som dominerar 

även dessa områden. Förväntningarna hos deltagarna tycks trots det spontana och inte lika 

strukturerade syfte ändå bli desamma som inom den organiserade idrotten. Tangen (2004) 

förklarar det som att den grupp som har idrottserfarenhet exkluderar de grupper som inte har 

uttrycker sig otrevligt och kan fälla spydiga kommentarer, ge negativ kritik eller bete sig extra 

hårdhänta. Dovborn & Trondman (2007) förklarar att flickorna på detta sätt blir ointresserade 

av sporten eller till och med kan se sporten som skrämmande.  

 

Statens insatser 

För att stimulera barn och ungdomars idrottande samt för att idrotten ska växa genom att ge 

utrymme till grupper som just nu står utanför idrottsrörelsen och erbjuda de möjligheter, har 

staten gjort en flerårig satsning; Handslaget (Engström, 2008). Ett detaljerat mål för 

satsningen var att satsa på specifikt flickor. Svender & Larsson (2007) menar att det inte finns 

någon annan grupp som är lika utpekad som flickor. Särskild vikt har ”Handslaget” lagt på att 

jämföra de ungdomar som inte deltar i föreningsidrotten med de som deltar (Trondman, 

2005). Utifrån satsningen har tillgängligheten för det spontana idrottandet underlättats och 

näridrottsplatser har skapats i närhet till barnen och ungdomarna. Dessa har gjorts i form av 

bland annat; basketplaner, isbanor, klätterställningar, skateramper och konstgräsplaner. För att 

göra detta så tillgängligt som möjligt har de flesta platserna utformats i närhet till skolan där 

barnen och ungdomarna tillbringar mycket tid (Trondman, 2005). 

 

Staten har investerat i olika projekt i syfte att aktivera de grupper som står utanför 

spontanidrotten och föreningsidrotten. Under statens satsningar har föreningsidrotten i syfte 

att rekrytera och bevara fler medlemmar lanserat ”Drive-in-idrott”. Denna idé har så 

småningom anammats av olika kommuner och till slut även nått Umeå (Fahlén, 2011b). 

Trondman (2005) menar att spontanidrott bör uppmuntras i kommunerna, dels för att idrott 

och motion är viktigt för hälsan men också för att det är allt färre barn och ungdomar som är 

aktiva i en idrottsförening. Enligt Fahlén (2011c) är satsningarna lämpliga i socioekonomiskt 
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utsatta områden så att mötesplatser för motion och fysisk aktivitet kan skapas och områdena 

till sin följd kan öka sin status. I alla program för satsningarna inom spontanidrott och 

näridrottsplatser lyfter man att kvinnor och flickor ska prioriteras i frågan men trots detta 

lyfter varken Sveriges kommuner och landsting eller kommunernas skrivningar något 

angående näridrottsplatser och spontanidrott. Det är i högsta grad män som skrivit texterna 

och det finns hittills inga analyser om huruvida det är pojkar eller flickor som använder sig av 

satsningarna (Fahlén, 2011c). 

 

Drop-in-idrott 

Som ett resultat av statens insatser har Drop-in-idrott växt fram i olika delar av landet. 

Projektet ska enligt Fahlén (2011b) arbeta på ett sätt där både flickor och pojkar kan 

inkluderas och med fokus på breddidrott. Föreningarna ska bedriva Drop-in-idrott på ett sätt 

som inte den traditionella föreningsidrotten gör, genom att erbjuda ledare, halltider och 

utrustning som krävs för att utföra en idrottsaktivitet. Vidare beskriver Fahlén (2011b) att 

Drop-in-tiderna ska fungera så att ungdomarna ska kunna komma oanmälda och att allt ska 

vara kostnadsfritt. På detta sätt kan alla oavsett förutsättningar och ekonomisk kapacitet delta 

och ungdomarna kan utveckla en idrottsvana för att så småningom skjutsas in i 

föreningsidrotten (Fahlén, 2011b). Denna metod ska öka medlemsantalen i föreningarna, 

främja hälsa, förebygga brott samt arbeta jämställt. I Umeå har målet om jämställdhet nyligen 

arbetats fram och blivit en viktig del av Drop-in-idrottens verksamhet (Nilsson, 2013).  

 

Forskningen här hittills visat att flickor med utländsk bakgrund är en utsatt grupp i 

idrottsrörelsen. Metoder har arbetats fram och Drop-in-idrotten försöker ta del av 

jämställdhetsarbeten som utvecklas. Trots insatser har det varit svårt för idrottsföreningar och 

Drop-in-idrott att nå en del av dessa flickor. Denna studie avser därför att fylla en lucka i det 

idrottspedagogiska fältet, genom att ta reda på vad det är som står emellan målgruppen och 

den svenska idrottsrörelsen. Studien ska därmed kunna bidra till fortsatt arbete för integration 

och utveckling av de metoder som används idag.   

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar som finns för 

flickor med utländsk bakgrund att delta på Drop-in-idrott. Det specifika syftet är att undersöka 
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vilka hinder som finns hos de som inte deltar och vad som kan motivera de till att delta. 

Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

Vad gör flickorna som inte deltar i Drop-in-idrott på sin fritid? 

Vad vill flickor som inte deltar i Drop-in-idrott göra på sin fritid? 

Hur kan flickorna som inte deltar på Drop-in-idrott motiveras till att delta? 

Vad hindrar flickorna från att delta på Drop-in-idrott? 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod 

För insamling av data har en kvalitativ fallstudie gjorts. En kvalitativ studie fokuserar enligt 

Backman (2009) på hur människan tolkar och uppfattar den omgivande verkligheten. Det är 

lämpligt att göra en kvalitativ studie när syftet är att studera människors erfarenheter, tankar, 

föreställningar och upplevelser och där fokus är att förstå och beskriva. Bell (2006) menar att 

en fallstudie är passande då man ska studera en viss företeelse eller en speciell händelse. 

Forskaren identifierar en företeelse som oftast är en förändring eller införing av något nytt i en 

organisation, t.ex. en social grupp eller ett specifikt problem, för att sedan studera det. Den 

här studien har fokuserat på anledningar till att utländska flickor inte kommer in i 

idrottsrörelsen och vad som krävs för att motivera de till att delta på idrottsaktiviteter. Av 

denna anledning har Drop-in-idrott i Umeå studerats. Genom att fokusera på ett specifikt fall 

är det enligt Backman (2009) möjligt att belysa skillnaderna som finns mellan organisationer, 

men också det unika varje organisation har, så att man ska kunna förstå hur egenskaperna och 

dragen påverkar företeelsen. De nackdelar Bell (2006) beskriver med fallstudier är att endast 

specifika fall studeras, vilket gör att resultatet inte kan jämföras med andra resultat och det 

blir därmed svårt att generalisera resultatet (Bell, 2006). Inom Drop-in-idrott har en del 

förändringar och åtgärder införts. Till exempel har tiderna för Drop-in-idrott anpassats efter 

flickornas behov och aktiviteter som efterfrågats av flickorna har arrangerats. Eftersom det är 

många flickor med utländsk bakgrund som trots dessa implementeringar inte deltagit, ansåg 
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jag att det var lämpligt med en kvalitativ studie som kan öka förståelse för varför flickorna 

trots dessa insatser inte lockats till idrottsaktiviteter.  

 

Davidsson & Patel (2003) förklarar att varje forskningsproblem kräver sin metod och det är 

därför viktigt som forskare att ha god överblick över det kvalitativa forskningsfältet. Detta fält 

förändras också övertid och som forskare bör man av den anledningen hålla sig uppdaterad. 

Kvalitativt insamlingsmaterial innebär ofta mycket skriftligt material som i detta fall överförts 

från intervjuer. Till skillnad från kvantitativa studier är det inom kvalitativ forskning praktiskt 

att analysera materialet löpande för att på så sätt få idéer om hur man kan gå vidare. 

 

För analys av datan har meningskategorisering gjorts. Meningskategorisering är enligt 

Davidsson & Patel (2003) ett av många sätt att bearbeta den insamlade datan. Det innebär att 

jag läst igenom transkriberingarna av intervjuerna flera gånger och hittat ett mönster. 

Materialet har delats upp i tre teman med utgångspunkt i frågeställningarna. När jag sökt efter 

mönster har jag haft syftet i åtanke och sökt efter ett samband som jag sedan gjort kategorier 

av och som har hjälpt mig att besvara frågeställningarna Utifrån detta genomgående mönster 

har jag arbetat fram en del kategorier som jag använt mig av för att kunna presentera resultatet 

på ett metodiskt sätt. Kategorierna har valts ut och utvecklats under analysens gång för att på 

så sätt skapa en god överblick av materialet, enligt Kvale och Brinkmann (2009). Efter att jag 

kategoriserat upp det insamlade materialet har jag försökt hitta passande rubriker som 

beskriver innehållet på bästa sätt. För att få texten mer levande har citat och kommentarer 

inkluderats i texten. Kategorierna som har använts är: ”fritid”, ”hinder” samt” önskemål”. 

 

Fallbeskrivning 

Drop-in-idrott är ett av Umeå Kommuns många satsningar på idrotten. Tillsammans med 

Västerbottens idrottsförbund och Ersboda SK startades projektet och hade till en början två 

huvudsakliga syften; ett brottsförebyggande syfte och ett hälsofrämjande syfte. Projektets 

huvudsakliga mål är att öppna upp idrotten för barn och ungdomar mellan 13-20 år som inte 

är föreningsaktiva. För att lyckas med detta har lokaler med ledare erbjudits ungdomarna så 

att spontanidrott kan ske under kvällar och helger (Fahlén, 2011a). Marknadsundersökning 

och marknadsföring har skett på skolor, fritidsgårdar, bostadsområden samt via sociala medier 

som exempelvis Facebook. Projektets har arbetat utifrån följande slogan: ”kom som du är och 

gör vad du vill, helt utan någon kostnad” (Nilsson, 2011b). Trots att Drop-in-verksamheten 
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utformats på ett sätt som riktar sig mot alla barn och ungdomar mellan 13-20 år, både flickor 

och pojkar, men i synnerhet till de som står utanför den traditionella föreningsidrotten, har 

största antalet deltagare bestått av killar som redan är medlem i någon idrottsförening (Fahlén, 

2011b). Detta gör att aktiviteterna haft mindre variation än önskvärt och Drop-in-tiden 

genomsyrats av en föreningslik och tävlingsinriktad atmosfär. På så sätt är det betydligt 

svårare för nya deltagare att påverka och komma in i verksamheten, menar Fahlén (2011b). 

Med detta i åtanke har ett nytt mål där jämställdhet står i fokus nu arbetats fram inom Drop-in 

i Umeå (Nilsson, 2013). 

 

Fahléns (2011b) studie visar att deltagarna gärna ser att ledarna för Drop-in-idrotten ligger 

nära målgruppen gällande kön, etnicitet, ålder och bostadsadress. I försök att bredda 

rekryteringen av tjejer har kvinnliga ledare rekryterats. På detta sätt menas att ledarna ska 

kunna känna igen flickornas upplevda problem, behov och önskemål. Förutom att värva 

förebilder som deltagarna kan identifiera sig med, bör aktiviteterna enligt Fahlén (2011b) 

breddas och varieras för att attrahera fler erfarenhetsnivåer, fler etniska svenska, fler 

åldersgrupper samt fler flickor. Ett fåtal gånger anordnades aktiviteter för enbart flickor, i ett 

försök att dämpa den dominerade gruppens inflytande. Dessa Drop-in-tider fick dock läggas 

ner snabbt på grund av det alldeles för låga deltagarantalet (Fahlén, 2011b). 

 

Studien har lagt fokus på Drop-in-idrott i Umeå för tjejer mellan 13-20 år som är födda 

utanför Sverige eller har båda föräldrar som är födda utanför Sverige. Detta för att Drop-in-

idrott jobbar med jämställdhet men som det ser ut i nuläget är deras aktiviteter 

överrepresenterade av pojkar. De flesta deltagarna är pojkar med utländsk bakgrund men 

ytterst få utländska flickor deltar på Drop-in-idrott, och de som deltar, deltar inte i samma 

utsträckning som pojkarna. Flickor med utländsk bakgrund är dessutom de flickor som står 

längst ifrån idrottsrörelsen och föreningsidrotten och eftersom Drop-in-idrott är en metod för 

att skjutsa in underrepresenterade grupper i idrottsföreningar, har jag valt att studera Drop-in-

idrott. 

 

Intervjuer 

Intervjuer av semi-strukturerad karaktär har genomförts, vilket innebär att den som intervjuar 

har en intervjuguide med färdiga frågor. Intervjuerna har skapat förståelse för varför flickorna 

inte deltar. Intervjufrågorna har utgått från studiens syfte men också utifrån Axxess enkät som 
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delats ut till nyanlända tjejer. Axxess är ett projekt som försöker skapa metoder för att 

nyanlända flickor ska få en aktiv fritid. Genom att marknadsföra aktiviteter och skapa relation 

med flickorna har de som mål att ge flickorna en meningsfull fritid (Axxess, 2012). Deras 

enkät innehöll frågor om vilken bakgrund, vilka förutsättningar samt vilka önskemål tjejerna 

har för att skapa en aktiv fritid.  

 

Under intervjun har nya oförberedda frågor kunnat ställas kring det som respondenten berättar 

för att enligt Gratton & Jones (2010) få en djupare och bredare förståelse för det respondenten 

tagit upp. Fördelar med intervju som metod är att personen som blir intervjuad får möjlighet 

att tala fritt om sådant som den kan tycka vara relevant i sammanhanget. Nackdelar med 

intervju som metod menar Gratton & Jones (2010) kan vara att det tar lång tid med förarbete, 

genomförande samt efterarbete men detta har inte varit något problem då det funnits mycket 

tid för studien och intervjuerna varit relevanta för att besvara frågeställningarna och få fram 

det önskade materialet. 

 

För att nå flickor med utländsk bakgrund har hjälp tagits emot av projektledare för Drop-in-

idrott samt projektet Axxess. Respondenterna har kontaktats på skolor och fritidsgårdar. 

Flickorna tillfrågades före intervjun om de deltagit på någon Drop-in-aktivitetet. Därefter har 

olika åldrar och nationaliteter eftersträvats för att få ett representativ och brett urval. 

Intervjuerna har genomförts i en lugn och ostörd miljö där både respondent och intervjuare 

kunnat känna sig bekväma. Provintervju gjordes och tog ca 30 minuter men tog sedan 15-20 

minuter. Intervjupersonen tillfrågades om medgivande att spela in intervjun för att 

intervjuerna sedan skulle kunna transkriberas på ett effektivt sätt. Medgivande har fåtts av alla 

respondenter samt av deras vårdnadshavare, på de som varit under 15 år. 

 

Åtta intervjuer har gjorts totalt och åldrarna är: 13, 13, 14, 16, 17, 18, 18 och 19. 

Nationaliteterna är: Eritrea, Israel, Palestina, Somalia, Somalia, Somalia, Vietnam, Vietnam. 

Alla respondenter bor i socialt utsatta områden och har fått de fiktiva namnen: Aaida, Fatima, 

Leticia, Mai, Mizuki, Naomi, Safiya och Yasmin. 

 

Etiska överväganden 

Studien följer Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer: ”informationskravet”; 

respondenterna har informerats om studiens syfte samt att deras medverkan är frivillig och att 
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intervjun och enkäten kan avslutas när som helst. ”Samtyckeskravet” som ger respondenten 

möjlighet att själv bestämma över sitt deltagande i studien och att medverkan kan avbrytas av 

respondenten närsomhelst, utan någon som helst förklaring. Respondenterna har informerats 

om detta före studien i form av ett följebrev före intervjun, men också muntligt i samband 

med intervjun. ”Nyttjandekravet” har tagits i beaktning genom att datan enbart används till 

studien. Detta har respondenterna informerats om i följebrevet de fick innan intervjun. Den 

fjärde riktlinjen; ”konfidentialitetskravet” togs hänsyn till, genom att respondenterna har blivit 

kodade och fått fiktiva namn istället för verkliga personuppgifter, för att obehöriga inte ska 

kunna komma åt uppgifterna och anonymiteten kan bevaras. Jag har valt att inte skrivit 

samman ålder med födelseland och annan info för att undvika att respondenterna identifieras. 

Respondenter som är under 15 år bör enligt Vetenskapsrådet (2002) ha samtycke utav 

vårdnadshavare. Ett sådant har delats ut vid förfrågan om medverkan och flickorna som var 

under 15 år har fått det signerat och sedan tagit med det till intervjun.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten visar hur väl studien undersöker det som ska undersökas (Bell (2006). Merriam 

(1994) menar att studiens validitet höjs om forskningsprocessen beskrivs tydligt och att göra 

en pilotstudie höjer, enligt Kvale & Brinkmann (2009) också studiens validitet. Därför har 

forskningsprocessen beskrivit utförligt och provintervjuer genomförts innan intervjuerna. 

Reliabiliteten syftar enligt Bell (2006) på om en studie kan genomföras igen och få samma 

resultat och man talar därför om studiens tillförlitlighet. I denna studie har samma 

intervjuguide använts för alla intervjuer och samma person har utfört intervjuerna, vilket höjer 

reliabiliteten i studien. Både intervjufrågorna har dessutom utgått från syftet och 

frågeställningarna för att resultatet ska besvara frågeställningar och därmed öka studiens 

validitet. Merriam (1994) menar att det i fallstudier är lämpligt att använda sig av 

relaterbarhet istället för generaliserbarhet, då det enligt Bell (2006) är svårt att generalisera 

fallstudier. Relaterbarheten gör det möjligt att relatera till egna situationer och ju mer man kan 

relatera till den desto högre är relaterbarheten.  
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Resultat 

 
Fritid 

Ingen av de åtta intervjuade flickorna har deltagit aktivt på Drop-in-idrott, men det har 

framkommit att fyra av de åtta respondenterna tränar regelbundet på egen hand. Aaida brukar 

promenera med sina kompisar. Hon brukar även hitta på aktiviteter med en tjejgrupp som 

några organisationer har gått ihop och arrangerat. De brukar ses en gång i veckan och hitta på 

olika saker. Hittills har det har de bland annat bowlat, ridit och bakat, säger hon. Leticia har 

spelat handboll och fotboll tidigare, men nu gymmar och simmar hon istället. De flesta gånger 

tränar hon själv eftersom hennes kompisar bor så långt bort och de som bor nära gillar inte att 

träna. Naomi dansar i en dansgrupp och Yasmin tränar hemma själv. Hon brukar göra 

styrkeövningar och konditionsövningar. För henne är det bäst att träna själv för då vågar hon 

anstränga sig mer utan att någon behöver se henne svettas eller vara ofräsch.   

 

I övrigt så spenderar flickorna mycket tid hemma. Fatima tittar oftast på tv eller gör läxor. Det 

är också vanligt att de umgås med kompisar men det finns enligt Aaida ingenting att göra på 

fritiden, så hon brukar mest gå på stan med sina kompisar. Mizuki är tystlåten av sig och säger 

att hon inte gör så mycket. Mest är hon hemma och gör läxor eller ser på tv. Naomi, Safiyah 

och Yasmin brukar också umgås med kompisar och gemensamt har de att de gillar att vara på 

ungdomsgården. Annars så tillbringar Safiyah och Jasmin mycket av sin fritid ute i området 

och bara umgås och går runt. Båda tycker också om att baka tillsammans med kompisar.  

 

Vanligt för de flesta av flickorna är att ta en promenad då och då, tillsammans med någon vän 

eller familjemedlem. Promenader uppskattas, enligt Aaida för att det ’’är skönt att röra på sig” 

och Fatima menar att hon tycker om att vara ute i naturen och få frisk luft. Alla flickor 

värderar fysisk aktivitet högt och vet att det är positivt för både kropp och själ att röra på sig, 

trots att de inte utövar det i den utsträckning som de skulle vilja. 

 

Hinder 

Skolan anses vara mycket viktig för de flesta flickorna och de menar att de måste prioritera 

läxorna på vardagarna. Aaida säger att hennes fritid är beroende av hur det ser ut i skolan 

under veckan och hon är inte ensam om att lägga fram det. En del flickor menar att det inte 

finns tid eftersom de vill göra läxorna på vardagarna och har annat för sig på helgerna.  
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Det finns några av flickorna som har tid över och vill göra något, exempelvis Fatima. Hon 

menar att det inte finns något att göra när hon är ledig. Fatima förklarar att hon försökt få med 

sina vänner på aktiviteter men att de inte vill, dels för att de inte har tid men också för att 

aktiviteterna inte lockar dem. Hon vågar dessutom inte gå själv. Hon förklarar att hon gärna 

gått på Drop-in-idrott om hon haft någon att gå med, däremot ändrar hon sig snabbt och säger 

att hon egentligen vill börja i innebandy men att hon är rädd att de andra flickorna inte 

kommer vilja prata med henne. Till slut kommer det fram att Fatima är rädd att de andra 

flickorna kan tycka det är konstigt att hon bär sjal. Såhär förklarar hon det: ”Ja, alltså men för 

oss. Sjalen, det är... Kanske de tänker någonting. Att de inte vill komma fram till mig och 

prata”. 

 

Mai har en dotter som är två år gammal så all ledig tid går åt att umgås med dottern. Det finns 

ingen som kan passa dottern medan hon tränar och därför ser Mai inga möjligheter till att 

träna. Vardagarna spenderar hon åt att göra läxor för hon vill verkligen lära sig svenska 

ordentligt och vill därför inte missa någon svenskalektion. Helgerna består oftast av lek med 

dottern i någon lekpark eller något annat ställe där dottern trivs, så då finns inte heller 

utrymme för träning. 

 

Mizuki känner till det utbud av aktiviteter som finns och hon visar en önskan att träna, helst 

av allt vill hon simma. Hon har dessutom turen att bo väldigt nära en simhall men eftersom 

hon inte har hunnit få så många kompisar har hon ingen att gå med. De få vänner hon har vill 

inte följa med till simhallen eller till någon annan idrottsaktivitet som Mizuki bjudit med dem 

på.  

 

Leticia bor själv i en lägenhet så mestadels av hennes tid går åt att laga mat, städa och tvätta. 

Träning bortprioriteras, då det enligt henne inte finns tid för det. På lördagar går hon till 

moskén och menar att hon inte hinner träna på helgerna heller. Däremot har det hänt att hon 

går till gymmet eller simhallen de vardagar då hon slutar tidigt och ibland på söndagar också. 

 

Naomi har redan en del att göra på fritiden eftersom hon bland annat dansar i en dansgrupp. 

Drop-in-idrott har inte lockat henne eftersom hon inte gillar de aktiviteter som erbjuds. 

Dessutom har hon bara vetat om Drop-in-idrott i en vecka men det är ändå ingenting som 

lockar henne.  
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Safiyah vill väldigt gärna gå på Drop-in-dans, men hon säger att hon inte kan dansa och att 

hon därför inte vågar gå dit. Hon har dessutom tidigare deltagit på Drop-in-idrott vid några 

enstaka tillfällen men det lades sedan ner och därför kunde hon inte fortsätta gå dit. Safiyah 

vill väldigt gärna spela basket men förklarar att det inte finns något lag hon kan spela i och att 

hon inte har någon basketboll hemma, och vad hon vet så finns det ingen basketboll som hon 

kan låna heller. Hade hon haft en basketboll så hade hon spelat ute på gården.  

 

Yasmin vill väldigt gärna gå på Drop-in-idrott och andra aktiviteter. Framförallt gillar hon att 

dansa och spela basket. Dock påstår hon att hon inte kan dansa och därför vågar hon inte gå 

på dansen. Inga av hennes vänner vill följa med trots att hon har frågat flera gånger. Yasmin 

har inte heller vetat om alla Drop-in-aktiviteter som finns, och har därför inte haft tillfälle att 

gå på andra idrotter som Drop-in-idrott har.  

 

Flickorna har svårt att själva sätta ett finger på vad det är som hindrar de till att göra det de 

vill. De pekar på faktorer som tidsaspekter och prioriterar andra aktiviteter som städning, 

umgås med sitt barn och skolarbete. När vi fördjupat oss i någon fråga har det varit lite 

obekvämt och tydligt att de inte vill gräva mer i sina egna tankar och känslor. Till slut har 

anledningar som rädsla att bli utpekad, brist på vänner och nedlagda aktiviteter eller lag 

kommit fram.  

 

Önskemål 

När flickorna får berätta vad som motiverar de till att delta på andra aktiviteter, som till 

exempel tjejgruppen, nämner de saker som gemenskap. Ofta spelar det ingen roll vad de gör 

utan det är göra något i grupp som uppskattas. Aaida beskriver det som att ”det är kul att göra 

saker tillsammans med andra tjejer, det spelar inte så stor roll vad vi gör”. Hon tycker om att 

röra på sig och vara ute i naturen så hon och en kompis har kommit överens om att de ska 

köpa gymkort och börja gymma på skolans gym. Aaida vill göra saker tillsammans med sina 

kompisar och helst av allt vill hon gymma. Gymmet på skolan är billigt och nära, vilket passar 

henne bra. Hon vill inte gå på någon organiserad idrottsverksamhet för att hon inte alltid har 

tid, när det till exempel är mycket i skolan. Fördelen med att gymma är att hon kan göra det 

när det passar henne. 
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Fatima uttrycker sin önskan att gå på Drop-in-idrott om hon haft någon att gå med. Helst hon 

vill spela i ett innebandylag, där hon får umgås med andra flickor och träna tillsammans. På så 

sätt kan hon också få nya vänner.  

 

Mai säger att hon gärna vill träna, helst simma och det skulle vara perfekt om hon kunde ta 

med sin dotter på gymmet eller träningen, eller om någon kunde sitta barnvakt medan hon 

simmade. Hon har även försökt övertala sina vänner att följa med henne till gymmet eller till 

simhallen men det var det ingen som ville det. Om hon haft någon att lämna dottern med eller 

haft någon som ville följa med henne, hade hon helst av allt simmat på fritiden.  

 

Mizuki önskan är att simma och hon vet hur hon ska gå tillväga men vill som sagt inte gå dit 

själv. Närheten till simhallen spelar i detta fall ingen roll då hon ändå inte känner att hon har 

modet att gå dit själv. 

 

Först gick Leticia i både innebandy och handboll. Problemet var att hon började med två av 

sina kompisar men kompisarna lessnade snabbt och slutade. Det gjorde att Leticia också 

slutade spela. Handbollslaget var inte heller så bra, tycker hon, men hon önskar att hon kan 

hitta ett lag som är bra och som passar henne. Istället har hon börjat simma eftersom hon lärde 

sig att simma när hon kom till Sverige och vill fortsätta öva. ”Det är viktigt att kunna simma, 

för någon dag kanske jag kan rädda ett liv om jag kan simma och det är bra träning för hela 

kroppen också”, säger hon. 

 

Naomi vill börja spela basket men vet inte hur hon ska gå tillväga för att börja. Hon vill gärna 

att det ska vara träning två dagar i veckan, en vardag och en helgdag, fast inte för tidigt för på 

helgerna vill hon sova länge. Naomi har varit på Drop-in-idrott en gång och tyckte det var 

roligt, dels för att alla spelade tillsammans men också för att hon tyckte övningarna var 

jätteroliga. Det var första gången hon var där och det var inte så längesen, så hon tänker gå dit 

igen.  

 

Safiyah har spelat basket tidigare och vill fortsätta spela. Hon önskar att hon kunde få en lika 

bra tränare som hon hade då, som inte bara tänker på basketen, utan tänker på spelarna också. 

Det bästa med att spela var att tränaren var så bra, säger hon. Tränaren var inte bara en 

baskettränare menar Safiyah, utan hon var som en kompis. ”Hon frågade alltid hur vi mådde, 



21 

 

hur det gick i skolan och hjälpte oss om vi behövde hjälp med något”. Safiyah önskar att det 

kunde startas ett nytt basketlag så hon kan fortsätta spela.  

 

Yasmin spelade också basket, men även det laget upphörde och sen fanns det inget annat lag 

för henne att börja i. Hon vill jättegärna fortsätta i basket och frågar om jag kan ordna ett lag. 

Om hon inte kan börja i något basketlag vill hon börja dansa. Helst två gånger i veckan vill 

hon träna, för det är lagom. Hon kan tänka sig gå på Drop-in-idrott men lockas inte av de 

aktiviteter som inte är dans.  Yasmin vill hellre spela basket och tycker det är tråkigt att det 

inte finns någon Drop-in för basket.  

 

Alla flickor uttrycker mer eller mindre en önskan att få en aktivare fritid i form av någon slags 

fysisk aktivitet. De fyra som inte tränar på sin fritid uttrycker sin önskan att träna men menar 

att de inte gillar fotboll som de flesta andra gör eller att de inte kan dansa, därför är 

aktiviteterna inte något för dem. Flickorna hade rätt bra koll på Drop-in-idrott men ingen av 

dem var medveten om alla aktiviteter som Drop-in-idrott erbjuder. Deras önskemål var också 

mer eller mindre specifika. Till exempel visste några exakt vilken sport de ville utöva samt 

vilken tid och plats de kunde. Medan en del av flickorna var lite mer fundersamma över 

vilken aktivitet de skulle uppskata. I slutändan handlade alla aktiviteter om önskan att röra på 

sig eller känslan av samhörighet.  

 

Analys och diskussion 

 

Drop-in-idrott är ett bra koncept för de som inte har ekonomin och förutsättningar att delta i 

föreningsidrotten. Som Trondman (2005) skriver så vill 67 % av utrikesfödda som står utanför 

föreningsidrotten delta i idrottsrörelsen. Detta mönster ser man även i intervjuerna men trots 

det deltar inte dessa flickor på Drop-in-idrott som är en aktivitet utformad för just denna 

målgrupp. 

 

Flickorna verkar inte lägga vikt vid kostnad, tillgänglighet eller andra ramfaktorer som ofta 

tas upp i liknande sammanhand. De lägger störst vikt relationer, ledare och kamrater. Detta är 
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något Riksidrottsförbundet (2010) också tar upp. Även som flickorna med utländsk bakgrund 

i Riksidrottsförbundets (2010) studie, prioriterar flickorna i den här studien skolarbete och 

lägger hellre tid på annat än idrott. Vad flickorna i den här studien uppenbarligen söker är nya 

vänner och att integreras med andra flickor. De vill lära sig svenska och träffa flickor utanför 

sin umgängeskrets. Det som tydligen motiverar flickorna till att delta på en aktivitet är 

gemenskap och flickorna ser träning som en perfekt aktivitet som går att göra i grupp. 

Flickorna har dock inte uppfattat idrotten som den integrationsarena Fundberg (2009) menar 

att den är. För på idrottsarenan finns möjlighet att öva sin svenska och idrotten ger dessutom 

möjligheten att träffa nytt folk.  

 

Hälften av de intervjuade flickorna tränar på egen hand, vilket tyder på att de är mån om sin 

hälsa och medvetna om betydelsen av fysisk aktivitetet. Riksidrottsförundet (2011) talar om 

att de flesta motionerar för att det är roligt. Det som skiljer sig från de här flickorna är att de 

främst vill motionera för att de vet att det är nyttigt med fysisk aktivitet. Sedan vill de göra 

saker i grupp också, men då spelar det ingen roll om det är motion eller någon annan aktivitet. 

Genom att titta på Engströms (2010) sju praktiker ser vi också att respondenternas 

anledningar till att träna passar in i ”fysisk träning” samt ”lek och rekreation”. Andra 

praktiker som exempelvis ”tävling och rangordning” samt ”utmaning och äventyr” nämns inte 

och flickorna visar inget som helst intresse av det. Vilket åter bekräftar det Trondman (2005) 

belyser, om att pojkar är mer tävlingsinriktade än flickor.  

 

Tanken med Drop-in-idrotten är även att den ska fungera som en port in till föreningsidrotten 

och därmed den integrationsarena som idrotten erbjuder. I och med att flickorna tränar på 

egen hand går de miste om positiva och psykiska hälsoaspekter som föreningsidrotten enligt 

Trondman (2005) genererar, till exempel social tillhörighet och delaktighet. Flickorna som 

tränar på egen hand tillhör de 5 % av de flickor med utländsk bakgrund som Trondman (2005) 

menar har idrottsvana, men deras individuella träning bidrar inte till integration till varken 

idrottsrörelsen eller samhället, samt går flickorna miste om identitetsaspekten som Larsson 

(2005) talar om.  

 

Spontanidrotten som Engström (2004) beskrev var den vanligaste formen av fysisk aktivitet 

på 60- och 70-talet verkar än idag stå långt ifrån flickornas vardag. Det är inte självklart för 

alla flickor att utöva fysisk aktivitet oplanerat. Det Engström (2004) nämner som organiserad 
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idrott verkar nu vara en förutsättning för att en del av dessa flickor ska röra på sig. Däremot 

ser man också att de flickor som verkligen vill aktivera sig också gör det på egen hand, men 

det som inte har någon idrottsvana har svårt att ta eget initiativ till fysisk aktivitet, vilket vi 

också ser i Fahléns (2011c) studie, där näridrottsplatser skapats för att attrahera 

underrepresenterade grupper till att spontanidrotta, men även där är det de ungdomar som 

redan är föreningsaktiva som är överrepresenterade.  

 

Flickorna som aldrig tränar har uppenbarligen ingen idrottsvana, kontinuitet och disciplin är 

därmed inte en självklarhet för dem. Samtidigt känner de att de vill vara en del av ett större 

sammanhang och tillhöra en grupp. I önskemålen uttrycker de att de vill vara med i ett 

basketlag eller innebandylag bland annat och att de vill träffas på specifika dagar och tider. 

Detta visar att flickorna vill ta del av den gemenskap, delaktighet och känna social tillhörighet 

men också vill ha den kontinuitet som Trondman (2005) menar att föreningsidrotten erbjuder.  

Trondman (2005) skriver att flickor är de som hoppar av idrotten i störst utsträckning och 

Riksidrottsförbundet (2010) förklarar att det främst handlar om prioritering på skola och 

tidsbrist. Även de här flickorna visar samma prioriteringar trots att alla vill ha en aktivare 

fritid. Dock gäller inte det flickorna som spelade basket och ville fortsätta. Den kontinuiteten 

erbjöds inte och därför blev de avhoppare utan att själva välja det.  

 

Projektets mål är att anpassa aktiviteterna efter flickornas behov och utifrån deras önskemål. 

En del av flickorna i studien vill gå på just de här Drop-in-aktiviteterna men har olyckligtvis 

inte någon att gå med. Det är inte överraskande att de inte hunnit få så många kompisar då en 

del bara varit här i några år.  Flickorna som är intresserade av exempelvis dans, vågar inte 

delta för att de säger att de inte kan dansa. Tyvärr verkar de inte ha uppfattat att det enligt 

Nilsson (2011b) inte krävs några förkunskaper för att delta på Drop-in-idrott.  

 

De tre som hade deltagit vid enstaka tillfällen blev inbjudna av ledaren för Drop-in-

aktiviteteten, vilket visar att det relationsskapande arbete som Axxess (2012) utför är passande 

för målgruppen. Denna process tycks ge resultat eftersom de flickor som deltagit haft någon 

slags relation eller kontakt med någon annan deltagare, ledare eller annan representant för 

aktiviteten. Det kan dock vara tidskrävande att bevara relationen till flickorna samtidigt som 

nya flickor kommer, men det är därför viktigt att arbeta fram en metod som kontinuerligt kan 

uppmuntra och motivera flickorna till att delta. 

 



24 

 

Drop-in-idrott erbjuder spontanidrott där man i förväg inte alltid vet vilken aktivitet eller vilka 

övningar som kommer utövas, man vet heller inte vilka som kommer delta eftersom 

deltagarna får komma och gå som de vill. För att skapa gemenskap krävs det att man bygger 

upp tillit och förtroende. Med detta menar jag att Drop-in-idrott är en fungerande metod för 

många barn och ungdomar, men kanske inte den lämpligaste för just den här målgruppen. Det 

finns definitivt positiva aspekter som Drop-in-idrotten kan erbjuda flickorna. Till exempel är 

tidsaspekten viktig och att flickorna kan dyka upp när det passar deras schema är en 

betydelsefull faktor. Att Drop-in-idrott är gratis, inte kräver förkunskaper och att de kan få 

hjälp på plats uppskattas, tyvärr så har inte den informationen lyckats nå alla flickor eftersom 

många säger att de inte vågar gå på exempelvis Drop-in-idrottens dansaktivitet för att de inte 

kan dansa.  

 

 

Det Fatima nämner om att hon är rädd att bli uttittad och dömd på grund av sin sjal visar på 

ett sätt där hon själv exkluderar sig själv innan någon annan gör det, till skillnad från det 

Tangen (2004) talar om, att pojkar eller män exkluderar flickor och kvinnor från idrotten 

genom att fälla spydiga kommentarer eller på annat sätt bete sig illa. Trots att detta inte hänt 

Fatima känner hon en rädsla att utsättas för det, och inte av andra pojkar utan av andra flickor. 

Detta är en problematik som förmodligen inte är ogrundad då flickor faktiskt utsätts för sådant 

som Tangen (2004) talar om, när pojkar och flickor utövar idrott gemensamt. En mötesplats 

där pojkar och flickor idrottat tillsammans är skolan, och det är därför idrottsläraren har en så 

pass viktig roll för ungdomars intryck av idrotten.  

 

Att välja en lämplig ledare inom såväl Drop-in-idrott som inom föreningsidrotten är särskilt 

viktig för den här målgruppen. Precis som Trondman (2005) visar hur viktig ledaren är lägger 

flickorna i den här studien stor betydelse på ledaren. Idrotten som av Fundberg (2009) 

beskrivs som hierarkisk bör på alla nivåer eftersträva en jämnare könsfördelning men också 

en jämnare fördelning av etnicitet. Flickorna bör kunna identifiera sig med ledaren och sett 

utifrån intervjuerna kommer ledaren uppskattas om den inte bara lägger fokus på aktiviteten 

utan också visar sig intresserad av flickorna och deras liv. Det kan vara svårt att hitta sådana 

förebilder då organisationen i idrottsrörelsen ser ut som den gör. Längst ner i hierarkin finns 

det enligt Fundberg (2009) fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund, men för att 

teorin om förebilder ska fungera bör det finnas en jämn fördelning och representation i hela 

idrottens organisation. Att styrelsemedlemmarna knappt lagt märke till den ojämna 
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fördelning, visar att det är ett problem som bör uppmärksammas mer. För att idrotten ska 

kunna tala om integration bortom de kulturella och språkliga gränserna bör denna jämlikhet 

genomsyra organisationens alla delar. 

 

Något som bör undersökas djupare är flickornas kultur och sätt att integreras. De vill gärna 

hålla sig till den grupp där de känner sig trygga och det blir direkt obekvämt och otryggt att 

leta efter nya grupper och vänner, vilket speglas i flickan som känner sig utanför för att hon 

bär slöja men också av flickan som slutade i handboll för att hennes kompisar slutade. 

Personliga relationer värdesätts högt och när relation väl skapats verkar aktiviteten inte spela 

särskilt stor roll för dem. Det som kommit fram av intervjuerna är att det är gemenskapen och 

att göra något tillsammans som lockar. En tanke är att Drop-in-tiderna men också 

idrottsföreningarna bör satsa på att gruppen ska lära känna varandra så att flickorna kan skapa 

nya relationer i gruppen och inte vara beroende av en specifik person.  

 

Metoddiskussion 

Valet att göra en kvalitativ studie anser jag passade bra då det ökade min förståelse för 

flickorna och hjälpte mig att besvara de frågeställningar jag utformat. En kvantitativ metod 

hade inte gett mig möjligheten att fördjupa mig på samma sätt som jag kunde göra nu. Att 

dessutom fokusera på ett specifikt fall som enligt Bell (2006) är negativt då det inte går att 

jämföra, var passande då den här studien var så tidsbegränsad och gav mig möjlighet att lägga 

all fokus på Drop-in-idrott. Jag kunde därmed finna det unika som finns inom organisationen, 

vilket Backman (2009) beskrev som en fördel.  

 

Pilotstudien hjälpte mig att uppfatta längden och formulera om frågorna för intervjuerna. 

Längden på intervjuerna stämde dock inte överens med pilotintervjun, eftersom jag 

förväntade mig att flickorna skulle vara mer aktiva under intervjuerna. Däremot var valet av 

intervjuerna passande för min studie för att jag på så sätt kunde ställa följdfrågor och fördjupa 

mig, som även Gratton & Jones (2010) menar vara positivt med intervjuer. Detta anser jag 

som nödvändigt för att besvara syftet. Valet att göra intervjuerna på en plats där flickorna 

kände sig hemma, som skolan eller fritidsgård, gjorde att de kände sig bekväma trots att 

frågorna kanske blev lite personliga och känsliga. Vetenskapsrådet(2002) riktlinjer som 

kräver vårdnadshavares samtycke begränsade mig till en början, då en del flickor inte var så 
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medgörliga, däremot var flickorna under 15 år väldigt samarbetsvilliga och det gick snabbt 

och smidigt att få medgivande av vårdnadshavare.  

 

Det var till en början komplicerat att använda meningskategorisering som Davidsson & Patel 

(2003) beskrev, för analys av intervjuerna. Det fanns så många vägar att gå, då jag såg så 

många mönster i intervjuerna. Men att arbeta fram kategorierna under analysen gång som 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarade, underlättade en hel del och gjorde att det till slut 

blev tre kategorier som speglar innehållet i dem. Det var dock svårt att begränsa sig till ett 

visst antal kategorier då det skulle blivit för tunt under varje rubrik om jag haft fler. Med hjälp 

av de kategorierna jag valt har jag försökt göra det enkelt att titta på frågeställningarna och 

sen snabbt kunna hitta svaren i resultatdelen.  

 

Tidsbegränsningen var en betydande faktor i studien och jag hade gärna också intervjuat 

flickor som deltar på Drop-in-idrott. Gratton & Jones (2010) förklarar att förarbetet kräver 

mycket tid, vilket det också gjorde. Eftersom jag skrev uppsatsen själv begränsade också 

antalet intervjuer då intervjuerna kräver tid för förberedelse, transkribering och analys. 

Däremot tycker jag de åtta intervjuerna jag gjorde har gett mig material för att besvara 

frågeställningarna och kunnat genomföra studien.  

 

Förslag på vidare forskning 

De olika hindren som identifierades genom intervjuerna har att göra med kultur och 

integration, men framförallt med osäkerheten som finns kring aktiviteten. För vidare studier 

bör fördjupning ske i integration och kultur för att på så sätt kunna skapa förståelse för 

flickornas olika familjeförhållanden och bakgrunder och hur kunskapen kan användas till att 

integrera flickorna i svensk idrott och i det svenska samhället. 

 

Drop-in-idrott är ett uppskattat projekt av respondenterna och med lite mer information och 

relationsskapande insatser kommer det förhoppningsvis kunna uppnå sitt uppsatta mål om att 

rekrytera fler flickor till föreningsidrotten och hitta fler vägar till att motivera och integrera 

flickor med utländsk bakgrund. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 1. Inledande samtal och bakgrund 

 För att mjuka upp samtalet och få en helhetsbild av respondenten. 

 

– Hur gammal är du? 

– Vilken klass går du i? 

– Var bor du? 

– Vilka bor du med? 

– Var är dina föräldrar födda? 

– Var är du född? 

– Hur länge har du bott i Sverige? 

– Hur kommer det sig att ni flyttade till Sverige? 

 

 

 2. Deltagandet i fritidsaktiviteter 

 För att ta reda på vad respondenten gör på sin fritid 

 

– Vad gör du på fritiden? 

– Hur kommer det sig att du väljer det? 

– Är du med i någon förening? 

– Hur hittade du till den? 

– Vad tycker du är bra med den? 

– Vad tycker du är mindre bra med den? 

 

 

 3. Aktiviteter riktade mot målgruppen 

För att ta reda på varför målgruppen deltar/inte deltar på de aktiviteter som är 

handsydda för just dem. 
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– Deltar du på någon fritidsaktivitetet? 

– Vilka fritidsaktiviteter känner du till? 

– Har du varit på någon av deras aktiviteter? 

– Hur kommer det sig att du var där? 

– Hur kommer det sig att du inte gått dit igen om du bara varit där någon enstaka      

gång? 

– Hur kommer det sig att du aldrig gått dit? 

– Vad krävs för att du ska gå dit? Och av vem? 

 

 4. Önskemål 

– Vad skulle du vilja göra på fritiden? 

– Hur kommer det sig att du inte gör det? 

– Vad krävs för att du ska kunna göra det? 

 

Avslutande samtal 
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Bilaga 2 

 

Intervjubrev 

Hej! 

Jag är en student på det Idrottsvetenskapliga Programmet vid Umeå Universitet. Just nu 

skriver jag min kandidatuppsats som handlar om barn och ungdomars deltagande i 

föreningsidrotten. Jag söker därför tjejer mellan 13 och 20 år som kan ställa upp på en intevju. 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och vi kommer tillsammans överens om tid och 

plats. 

 

Din medverkan är helt frivillig och du har rätt att avbryta intervjun när du vill. Intervjun 

kommer att spelas in på band och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Du kommer 

att vara anonym och informationen kommer enbart att användas i studiens syfte. Om du inte 

har fyllt 15 år behöver jag också dina föräldrars/förmyndares underskrift. Om du har några 

frågor före eller efter intervjun kan du kontakta mig via telefon eller mail. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka för att du tar dig tid att delta i min studie! 

 

Med vänliga hälsningar 

Xie Gamboa 

 

Kontaktuppgifter: 

Xie Gamboa 

Telefonnummer: 073-075 66 96 

E-mail: xiga0001@student.umu.se 

 

Handledare vid Umeå Universitet: 

Josef Fahlén 

Telefonnumer: 090- 786 55 38 

E-mail: josef.fahlen@pedag.umu.se 

mailto:xiga0001@student.umu.se
mailto:josef.fahlen@pedag.umu.se
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