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Sammanfattning 
 

För att bibehålla en god hälsa under hela livet är fysisk aktivitet av stor betydelse. Tidigare 

studier har visat att den fysiska aktivitetsnivån är låg bland unga kvinnor med annan kulturell 

bakgrund än svensk, men orsakerna är emellertid relativt okända. Syftet med studien var att 

belysa förutsättningar för unga kvinnor med annan kulturell bakgrund än svensk att utöva 

fysisk aktivitet i skolan och på fritiden, samt att söka förklaringar till upplevda möjligheter 

och hinder som kan ligga till grund för fortsatt hälsofrämjande arbete riktat till målgruppen. 

Metoden för datainsamlingen var en intervjustudie med åtta unga kvinnor som alla hade en 

annan kulturell bakgrund än svensk, där en fokusgruppintervju och fyra individuella 

intervjuer genomfördes. Resultatet, genom kvalitativ innehållsanalys, visade till största del de 

hinder för utövande av fysisk aktivitet som de unga kvinnorna upplevde. De hinder som 

belystes var bland annat kulturella faktorer, utanförskap, informationsbrist och ointresse för 

fysisk aktivitet, vilka främst var kopplade till skolans lektioner i Idrott och Hälsa men även till 

fysisk aktivitet på fritiden. Det uttrycktes likaså en del möjligheter för att kunna utöva fysisk 

aktivitet. Kompisars deltagande i aktiviteterna var här i fokus för att skapa den motivation 

som krävs för att vara fysiskt aktiv. Utifrån studiens folkhälsovetenskapliga relevans drogs 

slutsatsen att det krävs förståelse för de unga kvinnornas bakgrund, såväl som kunskap om 

fysisk aktivitet, för att bryta den negativa trend kring inaktivitet som finns. 

 

 

Nyckelord: Unga kvinnor, Invandrare, Kultur, Fysisk aktivitet, Idrott, Hälsa, Förutsättningar. 
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Abstract 
In order to maintain good health throughout life, physical activity is of great importance. 

Previous studies have shown that physical activity is low among young women in Sweden 

who have a different cultural background than Swedish, but the causes are relatively 

unknown. The purpose of this study was to illuminate the prerequisites of young women with 

a different cultural background than Swedish to practice physical activity at school and at 

leisure time, and to seek explanations for perceived opportunities and barriers that may form 

the basis for continued efforts for health promotion directed to the target group. The method 

of data collection was an interview study with eight young women who all had a different 

cultural background than Swedish, where one focus group interview and four individual 

interviews were conducted. The result, based on a qualitative content analysis, mainly showed 

the barriers of physical activity that the young women experienced. The barriers that were 

illuminated were cultural factors, alienation, lack of information and lack of interest in 

physical activity, which were primarily associated with the school’s Sport classes, but also 

with physical activity in their leisure time. The young women also expressed some 

opportunities for the pursuit of physical activity, where friends' participation in the activities 

was the focal point for the creation of motivation to be physically active. Based on the 

scientific study of public health relevance, the conclusion was that an understanding of the 

young women's backgrounds is required, as well as knowledge about physical activity, in 

order to break the negative trend that exists around their inactivity. 

 

 

Keywords: Young women, Immigrants, Culture, Physical activity, Sport, Health, 

Prerequisites. 
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Förord 
Under våren 2011 blev jag, genom min verksamhetsförlagda utbildning, delaktig i ett projekt 

som görs i samverkan mellan Högskolan Kristianstad och Skånes idrottsförbund, vars syfte är 

att öka aktivitetsnivån bland unga kvinnor i åldern 13-16 år. Under en av de 

fokusgruppintervjuer som gjordes i projektet fick jag möjligheten att träffa en grupp unga 

kvinnor där alla hade annan kulturell bakgrund än svensk. Det de delade med sig av om sin 

syn på fysisk aktivitet gjorde att ett intresse för området väcktes hos mig. Efter att resultatet 

från fokusgruppsintervjuerna presenterats valde en av de delaktiga kommunerna att starta 

organiserad spontanidrott för målgruppen. En eftermiddag i veckan står en idrottshall öppen i 

en och en halv timme, helt till de unga kvinnornas förfogande. En ledare finns på plats, vilken 

i detta fall är jag, men för övrigt är det fritt fram för de unga kvinnorna att utöva vilka 

aktiviteter de vill. I skrivande stund har detta återkommande spontanidrottande pågått under 

en termin. Varje gång har runt 10-20 unga kvinnor dykt upp, där nästintill alla har annan 

kulturell bakgrund än svensk. Ingen av dem är medlem i någon idrottsförening eller är direkt 

fysiskt aktiva på annat sätt. De valde dock att komma då spontanidrott för unga kvinnor 

erbjöds. Varför? Vilka möjligheter och hinder för deltagande finns? Hur ska vi få unga 

kvinnor med annan kulturell bakgrund än svensk att delta i utövandet av fysisk aktivitet i 

skolan och på fritiden? 

 

 

Ett ekonomiskt stöd har erhållits från Riksidrottsförbundet för genomförandet av studien. 

 

 

Ett stort tack till intervjupersonerna, som ställde upp med att delta i min studie. Jag vill även 

tacka Jenny Hellberg och Skånes idrottsförbund för den hjälp jag fått. Till sist vill jag visa 

min uppskattning gentemot Petra Nilsson, som varit min handledare och mitt stöd under 

arbetets gång. 

 

 

Kristianstad i mars 2012 

 

Lina Ejlertsson 
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Bakgrund 
I regeringens budgetproposition för 2012 beskrivs att det krävs särskilda satsningar för att 

inom idrotten nå fler barn och ungdomar, särskilt flickor och barn med invandrarbakgrund. 

Riksidrottsförbundet har därför getts ett uppdrag för att skapa samverkan mellan skolan och 

de föreningar som bedriver former av fysisk aktivitet och motionsverksamhet för barn och 

ungdomar (Regeringen, 2011). Uppmärksammandet visar att ämnet är en viktig samhällsfråga 

av både vetenskapligt och politiskt intresse, samt att aktualiteten i att skaffa ny kunskap kring 

frågan är stor.  

 

Fysisk aktivitet kan utövas både icke organiserat och organiserat. Den icke organiserade 

aktiviteten kan uttryckas genom att gå, lyfta saker eller att cykla till och från skolan, medan 

idrott och träning på gym ofta räknas till den organiserade verksamheten (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006). Redan i barn- och ungdomsåren grundläggs de vanor som har betydelse för 

hälsotillståndet i resten av livet (Pellmer & Wramner, 2007). Rent fysiologiskt är fysisk 

aktivitet en viktig faktor då avsaknad kan leda till bland annat övervikt, högt blodtryck, 

hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och vissa cancerformer (Blair, 1997). Fysisk aktivitet är 

även kopplat till flera mentala och sociala aspekter då det främjar självkänslan och kan 

motverka depression och oro (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Deltagandet i en 

idrottsförening kan, enligt Coakley (2003), ses som en slags social utbildning; detta genom 

utövandet av en aktivitet i kombination med den sociala samvaro som är betydelsefull i unga 

år. Att vara med i en idrottsförening eller att utöva någon form av fysisk aktivitet stärker, 

genom kompisar och ledare, självförtroendet för många unga (Braunerhielm & Andersson, 

2007). Det stimulerar likaså känslan av att ha inverkan på sin egen situation och sitt 

oberoende (Pellmer & Wramner, 2007).  

 

Studier har visat att kön är av betydelse för barns och ungdomars motionsvanor, då pojkar 

allmänt är mer aktiva än flickor i alla åldersgrupper (Epstein, Paluch, Kalakanis, Goldfield, 

Cerny & Roemmich, 2001). Enligt en studie av Telama och Yang (2000) är flickor mindre 

aktiva än pojkar särskilt vad gäller fysisk aktivitet med hög intensitet. År 2010 var, enligt en 

undersökning gjord av Riksidrottsförbundet i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB), 

71,6 procent av alla barn i åldern 7-14 år aktiva i en idrottsförening, medan det i åldern 15-19 

år var 47,0 procent (Riksidrottsförbundet, 2011
a
). Trenden att i de äldre ålderskategorierna 

sluta idrotta syns här tydligt. Samma undersökning upplyste även om motionsvanor bland 

barn och ungdomar. Resultatet visade att 91 procent av flickorna i åldern 7-14 år motionerade 

minst en gång i veckan (i minst 20 minuter), medan motsvarande siffra i åldern 15-19 år var 

86 procent (Riksidrottsförbundet, 2011
b
). Andelen flickor i åldern 7-14 år som motionerade 

mer än två gånger i veckan (i minst 20 minuter) var 61 procent, medan andelen i 

åldersgruppen 15-19 år låg på 58 procent (Riksidrottsförbundet, 2011
c
). Hur många av dessa 

barn och ungdomar som är flickor med annan kulturell bakgrund än svensk kan man 

emellertid inte utläsa av studien. 

 

Riksidrottsförbundet (2009) menar att idrotten är till för alla; oavsett kulturell, social eller 

religiös bakgrund och tillhörighet. Därmed är idrotten en viktig arena där barn och ungdomar 

kan vistas och utvecklas tillsammans. Idrotten ger möjligheter till integration, vilket många 

andra av samhällets organ idag har brist på. En av idrottens grundtankar är just att broar ska 

kunna byggas mellan människor från olika grupper i samhället (Braunerhielm & Andersson, 

2007). År 1989 antog FN:s generalförsamling ”Konventionen om barnets rättigheter”. 

Essensen i den är att alla barn har lika värde, oavsett ras, hudfärg, språk, religion eller etniskt 

ursprung. Den handlar även om att barnets bästa alltid ska komma först, att alla barn ska bli 
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respekterade och kunna äga sin rätt att uttrycka sin åsikt gällande allt som rör dem själva, och 

till sist att alltid främja barnets grundläggande rättigheter (FN-förbundet, 2011). 

 

Utifrån ovanstående bakgrund finns det anledning att vidare undersöka och bidra med ännu en 

pusselbit till kunskapen om fysisk aktivitet och idrott, nämligen vilka förutsättningar det finns 

för unga kvinnor med annan kulturell bakgrund än svensk att delta, och hur en mer aktiv 

tillvaro kan främjas i denna målgrupp. 

 

Begreppsförklaring 
Fysisk aktivitet och idrott 
I forskning och litteratur används ofta begreppet fysisk aktivitet om all fysisk rörelse, vilket 

kan innefatta både organiserad och icke organiserad aktivitet. Begreppet idrott beskriver 

däremot främst den organiserade verksamhet som finns, och kan även kopplas till skolan då 

man pratar om ämnet Idrott och hälsa. I föreliggande arbete kommer fysisk aktivitet att 

användas som en övergripande term för all fysisk rörelse, både organiserad och icke 

organiserad. 

Invandrarbakgrund och annan kulturell bakgrund än svensk 
Begreppen invandrarbakgrund och annan kulturell bakgrund än svensk används ofta som 

synonyma. I forskning och litteratur är invandrare ett vedertaget begrepp, men var gränserna 

går för vem som är invandrare eller inte är otydliga. Det diskuteras kring om det är första, 

andra eller tredje generationens invandrare som inkluderas i begreppet, och även om den som 

kommer från ett annat land i Norden, Europa eller från resten av världen ska benämnas som 

invandrare. Eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer används termen annan kulturell 

bakgrund än svensk i föreliggande arbete, vilket främst tar hänsyn till kulturella skillnader och 

inte ursprungsland. 

 

Litteraturgenomgång 
”Att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”; så lyder det 

övergripande mål som allt folkhälsoarbete i Sverige bör utgå från. Det är i sin tur uppdelat i 

elva målområden, som vart och ett anger de bestämningsfaktorer som är väsentliga för hälsan 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010
a
). Fyra av målområdena kan anses vara betydelsefulla för att 

skapa förutsättningar för att gruppen unga kvinnor ska ges ökade möjligheter för fysisk 

aktivitet: Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomiska och sociala förutsättningar, 

Barns och ungas uppväxtvillkor och Fysisk aktivitet, och det är utifrån de fyra målområdena 

som den fortsatta litteraturgenomgången är uppbyggd. 

 

Delaktighet och inflytande 
Målområde nummer ett handlar om delaktighet och inflytande i samhället, där brist på 

detsamma kan leda till en känsla av maktlöshet och ett sämre hälsotillstånd. Oavsett vilket 

kön, vilken ålder eller vilken etnisk och religiös tillhörighet, bör individer alltid ha kvar sin 

rätt till delaktighet och inflytande (Statens folkhälsoinstitut, 2010
b
). Känslan av att vara 

delaktig är betydelsefull för individens sociala utveckling, därför ska varje barn bli taget på 

allvar och få känna att de blir respekterade (Tebelius & Ericsson, 2001). 

 

Kulturella skillnader 
De studier som gjorts bland unga kvinnor med annan kulturell bakgrund än svensk visar att 
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barn och ungdomar med invandrarbakgrund är underrepresenterade i föreningslivet, och att de 

överlag är mindre fysiskt aktiva (Norberg, 2002). Området idrott och integration är enligt 

Karlefors och Hertting (2011) fortfarande relativt outforskat, och det krävs därför ytterligare 

studier för att visa hur situationen ser ut och var fokus ska läggas för förbättring. Fundberg 

(2004) skriver om de sämre villkor som många av de barn och ungdomar som nyligen anlänt 

till Sverige har för att börja i en idrottsförening. Ett av de hinder som en nyanländ, ung 

invandrarkvinna kan stöta på är den kroppsliga begränsning som kan finnas om hon kommer 

från ett land med vissa restriktioner gällande exempelvis klädsel. Det kan påverka flickornas 

möjligheter att bli en del av den svenska kulturen där kroppskultur, både utifrån hälsa, 

fritidssysselsättning och utseende, är så omfattande som den är (Engström, 1999). Karlefors 

och Hertting (2011) beskriver på ett liknande sätt att det för de unga kvinnorna kan vara 

exponeringen av kroppen som är det avskräckande med idrottsutövandet, inte själva rörelsen 

eller aktiviteten. Ett annat hinder för delaktighet kan enligt en studie av Fundberg (2004) vara 

att många av flickorna förväntas hjälpa till hemma och således inte tillåts att idrotta för sina 

föräldrar. ”Förståelsen av de hinder och de möjligheter som de kulturella erfarenheterna ger är 

viktiga, för att skapa en mötesplats där alla barn och ungdomar kan delta.” (Karlefors & 

Hertting, 2011, s. 23).  

 

Utmaningar för idrotten 
Westerberg (2003) skriver att idrotten är gränslös, och att den genom detta kan vara till hjälp 

då nyhitkomna invandrare ska integreras in i det svenska samhället. Unga kvinnor med 

utländsk bakgrund är dock ofta svårrekryterade till idrotten, där en av orsakerna kan vara att 

föreningarna ofta har en bristande kompetens vad gäller att hantera kulturella skillnader och 

förhållanden. Grunden till att skapa förändring ligger i kunskapen om de berörda områdena, 

där både tränaren, de deltagande barnen och barnens föräldrar bör vara delaktiga. Områden 

som integration, i relation till idrott och hälsa, kan med fördel upplysas om och diskuteras 

kring (Länsstyrelsen Östergötland, 2009). I en studie av Carlson (2001) framkom att 

invandrarflickor är den grupp där störst andel anser sig vara fysiskt inaktiva. Intresset finns, 

men invandrarungdomarna i studien uppgav att föreningsidrotten och möjligheten till 

kroppsrörelse inte är tillräckligt tillgängliga. Fysisk inaktivitet är i ett sådant läge inte alltid 

självvalt, vilket ungdomarna också uttryckte. Med hjälp av de intervjuade ungdomarna gavs 

förslag på vilka förbättringar som kan genomföras, där flera olika arenor som skolan, hemmet 

och föreningar nämns som möjliga. Några av de grundläggande faktorerna är att lyssna på 

barnen och ungdomarna, på deras förväntningar, förutsättningar och behov (Carlsson, 2001). 

Ewles och Simnett (2005) talar om ett brukarcentrerat perspektiv, där fokus ligger i att 

förmedla kunskap och att stärka barnens och ungdomarnas egen förmåga att fatta beslut 

utifrån deras egna värderingar och behov. Enligt Carlsson (2001) är även ledaren av betydelse 

vad gäller kunskap om olika områden som påverkar barnens välbefinnande. Det handlar bland 

annat om hur samverkan kan utvecklas över ålders- och könsgränser, hur en trygg idrottsmiljö 

skapas och hur man uppmuntrar barnen och ungdomarna i deras utövande. Till sist krävs även 

kunskap om hur situationer som uppstår ur dagens sociala mångfaldssamhälle kan lösas 

(Carlson, 2001). 

 

Sociala förutsättningar 
Ekonomiska och sociala förutsättningar, vilket är det andra målområdet, säger att det finns ett 

samband mellan en god hälsa och social trygghet, jämställdhet och rättvisa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010
c
). Med lägre social position i samhället blir det en större utmaning att 

nå en bra hälsostatus, vilket bland annat beror på att ojämlikheterna i levnadsvillkor begränsar 

möjligheterna att utöva fysisk aktivitet (Engström, 2005). Då idrotten har visat sig vara positiv 

vad gäller den sociala tryggheten och utvecklingen hos barn och ungdomar är sådant 
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hälsoarbete en viktig faktor för att skapa en god hälsa (Lindgren, 2002).  

 

Motivation och hämningar 
En studie av Lindgren (2002) visade att det finns ett intresse bland de unga kvinnor som idag 

är inaktiva att utföra någon form av fysisk aktivitet. Motivation kommer av den positiva 

inverkan de anser att träning har på både hälsa och välmående. I studien framkom de 

förutsättningar som krävs, och även de hämningar som finns, för unga kvinnor att delta i 

organiserad idrott. En av dessa hämningar var föreningarna, som ofta anses vara inriktade på 

tävling och prestation, vilket hindrar dem som inte har intresse av att tävla från att vara med. 

Ledarens attityd gentemot de unga kvinnorna spelar också en viktig roll då det är hon/han som 

ska leda deltagarna, agera förebild och även forma idrotten till en aktivitet där det roliga får 

råda fritt. De unga kvinnorna i Lindgrens studie uttryckte att det behövs stödjande miljöer för 

att möjliggöra idrottandet, där stöd från föräldrar och vänner är en betydelsefull faktor. De 

krav som ställdes för delaktighet i idrottandet var närheten till vännerna, men även att 

aktiviteterna ska vara roliga och inte ställa krav på resultat och prestation. En av de unga 

kvinnorna uttalade sig om idrottsföreningar genom att säga ”… too much commitment and 

too little fun.” (Lindgren, 2002, s. 81), vilket ledde fram till ett resultat av studien som sa att 

framgång inte är lika viktigt som att ha roligt och att må bra. Av den anledningen bör 

idrottsföreningarna sträva efter att anpassa sig och att bredda idrotten för att kunna skapa 

utrymme och möjlighet för de unga kvinnor som vill vara delaktiga att delta (Nowicka & 

Flodmark, 2006).  

 

Gemenskap 

Idrotten kan användas som ett verktyg för hälsofrämjade arbete bland barn och ungdomar 

genom den sociala gemenskap idrotten erbjuder (Lindgren, 2002) och genom möjligheten att 

kunna dela sitt intresse med andra barn och ungdomar (Nowicka & Flodmark, 2006). Det är 

viktigt för unga kvinnor att komma in i denna gemenskap, då den har visat sig ha både 

positiva fysiska och psykiska effekter (Lindgren, 2002).  Hinic (2007, s. 86) uttrycker det så 

här: ”Att få vara tillsammans med kompisar blir allt viktigare. Inom idrotten är det viktigt att 

utveckla goda kamratrelationer i gruppen. Ett sätt är att alla accepteras som de är, på gott och 

på ont. Låt alla få känslan att vara med och vara en i gänget. Detta bidrar till samhörighet och 

gemenskap.” Inom idrotten finns det mycket kunskap om hur barn och ungdomar kan 

motiveras och inspireras (Nowicka & Flodmark, 2006), men för att nå denna positiva 

utveckling tillsammans med andra är det enligt Hinic (2007) vissa grundläggande behov som 

hänsyn måste tas till. De är: behovet att bli accepterad av andra och att känna sig omtyckt, 

behovet av att känna tillhörighet, och till sist behovet av att kunna hjälpa varandra och att 

samarbeta inom gruppen. 

 

Ungas uppväxtvillkor 
Eftersom grunden till en god hälsa i livet läggs redan under barn- och ungdomsåren är 

målområde nummer tre, som handlar om barns och ungas uppväxtvillkor, av betydelse. 

Regeringen bedömer i folkhälsopropositionen att barn och unga är en av de viktigaste 

målgrupperna inom folkhälsoarbetet, och säger också att detta kan ske på flera arenor såsom i 

skolan (Statens folkhälsoinstitut, 2010
d
) och inom föreningsidrotten (Nowicka & Flodmark, 

2006). 

 

Livets skola 
Mogren och Trosell (1993) uttrycker att idrotten har en fantastisk möjlighet att vara ”livets 

skola” för flickor och unga kvinnor. Efter hemmet och skolan kan därför idrottsarenan vara en 
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av de viktigaste uppfostringsmiljöerna. Fokus ligger inte endast på att bli duktig i sin idrott, 

utan kunskap om till exempel ansvar, värderingar, hänsyn och medbestämmande lärs även ut 

(Redelius, 2007). Det som sker benämner Redelius (2007) som en sorts ”dold inlärning”, 

vilken kan vara mycket effektiv. Idrottande bland barn och ungdomar leder till bra hälsovanor 

(Winnail, Valols, Dowda, McKeown, Saunders & Pate, 1997) och en god livskvalitet genom 

hela livet (Buckworth, 2001). I en studie av Telama och Yang et al. (2005) följdes aktiviteten 

hos en kohort under 21 års tid. Resultatet av studien visade att om det redan i skolåldern 

skapas en rutin med fysisk aktivitet kan bibehållandet av goda motionsvanor även i vuxen 

ålder skapas. För att möjliggöra vägledning av flickor och unga kvinnor, och för att kunna 

skapa en positiv idrottsmiljö för dem, krävs kunskap om de förutsättningar som finns. Det är 

betydande att se på idrottandet i ett helhetsperspektiv, där hänsyn tas till såväl tradition och 

uppfostran som fysiologisk och psykologisk utveckling. De sociala mönster och 

maktstrukturer som finns måste också tas i beaktande för att den omgivning som krävs för 

fysisk aktivitet ska få möjlighet att skapas (Mogren & Trosell, 1993). Idrottandet är 

betydelsefullt för många unga kvinnor vad gäller bildandet av identitet (Nilsson, 2000), 

självförtroende (Tebelius, 1999) och kroppsuppfattning (Gustavsson, 1994). Det är viktigt för 

flickor i tonåren att få utrymme till att finna en balans mellan de olika delar som livet består 

av. Den unga kvinnan måste få prova olika identiteter för att kunna skapa den positiva, trygga 

och självständiga identitet som hon sedan ska leva med. I denna process krävs stöd från 

vänner, familj och tränare, då utvecklingen ofta sker i interaktion med andra (Mogren & 

Trosell, 1993.)  

 

Familjens betydelse 
För att möjliggöra skapandet av den egna identiteten krävs, som nämnts ovan, rätt stöd från 

omgivningen, där familjen såväl som idrotten är central (Mogren & Trosell, 1993). 

Föräldrarnas vanor och intressen inverkar, enligt Mogren och Trosell (1993), på barns val att 

vara delaktiga inom idrotten och att vara fysiskt aktiva. Ansvaret ligger därför till stor del på 

föräldrarna att motivera sitt barn till att börja och att fortsätta i en idrottsförening (Nowicka & 

Flodmark, 2006). En amerikansk studie har visat att det inte bara är föräldrarnas intressen som 

är av betydelse, utan även deras utbildningsnivå. Av de barn och ungdomar som aldrig 

idrottat, eller som valt att sluta idrotta, hade störst andel av dem föräldrar med endast 

gymnasial utbildning. Detta samband var tydligast bland flickor i årskurs 5-8 (Kimm et al., 

2002). Även familjens ekonomiska situation har i en annan amerikansk studie visat sig vara 

associerad med barnets aktivitetsnivå. Barn och ungdomar från hushåll med hög 

familjeinkomst har en ökad chans att vara fysiskt aktiva, och minskad risk att vara fysiskt 

inaktiva (Gordon-Larsen & McMurray, 2000). I en svensk studie av Engström (2002) visade 

resultaten att uppväxtmiljön och den aktuella sociala miljön är av stor betydelse i valet att 

utföra fysisk aktivitet. Av de livsvillkor man kommer från, och av de tidigare erfarenheter 

man har, kommer uppfattningen om den egna kroppen, idrott och motion (Engström, 2002). 

Även resultat sammanställda av Backman (2004) pekar i samma riktning, då de säger att det 

är vanligare att vara fysiskt aktiv och att ha provat olika friluftsaktiviteter för de ungdomar 

som tillhör medelklassen jämfört med dem vars föräldrar tillhör arbetarklassen. 

 

Fysisk aktivitet 
Det nionde målområdet fokuserar på fysisk aktivitet. Det är bevisat att regelbunden fysisk 

aktivitet främjar såväl hälsa som välbefinnande, och målet är därför ökad fysisk aktivitet hos 

alla, stora som små (Statens folkhälsoinstitut, 2010
e
). Särskilt viktigt är det att främja leken 

hos barn och unga då det leder till en naturlig motion. Leken har en fysisk, emotionell, social 

såväl som kognitiv inverkan på barnet; utrymme och möjlighet för detta bör därför prioriteras 

på flera arenor (Nowicka & Flodmark, 2006). 
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Rekommendationer och lägesrapport 
”Rörelse är en möjlighet och inte en svårighet” kan man läsa i Nowicka och Flodmark (2006, 

s. 84), och det bör vara en central utgångspunkt i arbetet med barn och ungdomar. 

Livsmedelsverket (2005) rekommenderar minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag för barn 

och ungdomar, som en del av ett hälsosamt liv. Aktiviteterna rekommenderas vara varierade 

för att på bästa möjliga vis utveckla den fysiska förmågan, vilket gäller både muskelstyrka, 

snabbhet, hjärt- och lungkapacitet, flexibilitet, rörlighet, koordination och reaktionsförmåga. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) uppnås rekommendationerna av endast 20 procent av flickorna, 

och av 23 procent av pojkarna i åldern 11 år. Motsvarande andel i åldersgruppen 15 år är tio 

procent bland både flickorna och pojkarna. Siffrorna kommer från en internationell 

undersökning av skolbarns hälsovanor åren 2004-2005 (Socialstyrelsen, 2009). Barn visar sig 

alltså bli mindre aktiva med stigande ålder, vilket särskilt gäller de aktivteter som har en hög 

intensitetsnivå (Van Mechelen, Twisk, Post, Snel & Kemper, 2000). Många studier har 

dessutom visat att minskningen som sker är som störst i tonåren (Caspersen, Pereira & 

Curran, 2000; Sallis, 2000; Van Mechelen et al., 2000; Trost et al., 2002), och att 

aktivitetsnivån kan sjunka med så mycket som 50 procent under denna tid (Heath, Pratt, 

Warren & Kann, 1994; Aaron et al., 1993). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010
f
) har det i 

årskurs nio blivit allt vanligare att inte träna alls. Detta har visat sig gälla flickor speciellt, 

både på och utanför skoltid. Andra studier har visat att ungdomar konsekvent har höga nivåer 

av inaktivitet och låga nivåer av fysisk aktivitet, och även där kunde man se att trenderna var 

vanligare bland flickor (Gordon-Larsen, McMurray & Popkin, 1999; Heath et al., 1994). 

Anledningen till att aktivitetsnivån minskar mer bland flickor kan, enligt Stephens et al. 

(1985), bero på både sociala och biologiska faktorer. Då flickor blir äldre kan till exempel 

intresset av utseende och det sociala livet ta överhanden och minska utrymmet för den fysiska 

aktiviteten (Stepens et al., 1985).  

 

Idrott och hälsa i skolan 
Skolans lektioner i Idrott och hälsa är viktiga för barns fysiska aktivitetsmönster, både nu och 

senare i livet (Gordon-Larsen, McMurray & Popkin, 2000). En rapport från statens beredning 

för medicinsk utvärdering (SBU) visar att skolämnet har stora möjligheter att öka fysisk 

aktivitet hos alla barn, och är därför av särskilt intresse (SBU, 2007). Skolidrottens betydelse 

visades även i en amerikansk studie, där resultaten sa att skolidrotten är den enda möjligheten 

till fysisk aktivitet för många barn och ungdomar (Gordon-Larsen et al., 2000). Engström 

(2005) skriver att inlärningsmöjligheterna i skolan bör breddas och fördjupas för att skapa de 

nödvändiga förutsättningar som krävs för ett aktivt deltagande. I kursplanen står det: ”Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för 

andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.” (Skolverket, 2011, s. 52). Idrott, 

lek och rörelser ska utformas så att alla, oavsett fysiska eller andra förutsättningar, ska kunna 

delta. Ämnet ska även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter, samt utveckla barnens 

och ungdomarnas kunskaper om hur kroppen fungerar. Viktigt är också att de lär sig förstå 

hur idrott och motion har betydelse för den goda hälsan, både vad gäller deras fysiska, 

psykiska och sociala förmågor (Skolverket, 2011). Även i Salamancadeklarationen, vilken är 

framtagen av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Skolverket, 2010), 

framhävs det att alla barn har rätt till undervisning, oavsett vilka förutsättningar eller inbördes 

skillnader som finns; att det ska finnas tillgång till olika inlärningsstilar, inlärningstempon och 

resurser så att varje barn ska få det stöd det behöver (Bjärenäs & Karlsson Ingvarsson, 2007). 

 



12 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Utifrån litteraturgenomgången har två teorier valts som utgångspunkt för fördjupning och 

analys av materialet. De två teoretiska utgångspunkterna är Theory of Planned Behaviour och 

Sayads migrationssociologi, som nedan förklaras närmare. 

 

Theory of Planned Behaviour (TPB) 
För att finna en förståelse för hur unga kvinnor idag socialiseras in i ett beteende, och hur 

olika faktorer är beroende för de val de gör, kan TPB med fördel användas i analysen av den 

studie som redovisas i detta examensarbete. Teorin är utarbetad av Ajzen (1985) för att finna 

förklaring till de mänskliga beteenden som är under frivillig kontroll. Med frivillig kontroll 

menas att en person alltid äger rätten att själv göra sina val (Nutbeam & Harris, 2004). De val 

vi gör, i endera positiv eller negativ riktning, påverkas dock av olika faktorer och egenskaper 

som tid, kunnande, möjligheter och andra människor (Ajzen, 1985). TPB ger kunskap om, 

och lär oss att förstå, hur vi kan förändra personers beteende. Det finns en press från andra att 

agera på ett visst sätt. Om denna sociala press, tillsammans med den egna övertygelsen och 

den personliga kontrollen, är stark nog, kommer det att leda till ett nytt beteende. Teorin ger 

möjlighet att belysa behovet av förståelse för det personerna i gruppen tror på rörande 

problemområdet, vad de ser som påverkar deras övertygelser och deras beteende, och även 

vad de uppfattar för hinder för att vidta åtgärder som kan främja deras hälsa (Nutbeam & 

Harris, 2004). Det krävs alltså en förståelse för de unga kvinnornas bakgrund, såväl social 

som kulturell, för att förutsättningar för fysisk aktivitet ska kunna skapas. 

 

Sayads migrationssociologi 
Sayads migrationssociologi kan bidra till ökad förståelse för de unga kvinnornas kulturella 

bakgrund: var de kommer ifrån och vilka de är idag. Teorin utgår från tanken om att en 

individ som blir invandrare också är utvandrare (Sayad, Bourdieu, 2004; Benhabib, 2004). 

Förförståelsen av invandraren kan därför inte begränsas till att utgå från det land hon 

invandrat till utan måste även handla om livsvillkor och förståelseformer i det land som hon 

kommer ifrån. Vikt måste läggas i att förstå hur de unga kvinnorna ser, tänker, förstår och 

handlar, allt utifrån hur livet i hemlandet format dem. Utgångspunkten ligger i att förstå 

relationen mellan ”vem personen var då” och ”vem personen är nu”, i relation till det 

samhälle ”personen levde i då” och det ”personen lever i nu” (Trondman, 2001; Bourdieu & 

Waquuant, 2000).  

 

Problemprecisering 
Litteraturgenomgången visar att fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsa. Den visar 

även bristen på fysisk aktivitet bland unga kvinnor idag, där avsaknaden är speciellt tydlig 

bland unga kvinnor med invandrarbakgrund. Kunskapen om bakomliggande orsaker till varför 

de är underrepresenterade vid utövandet av fysisk aktivitet är otillräcklig, likväl som 

kunskapen om hur förutsättningar för en ökad aktivitetsnivå ska skapas.  

 

Syfte 

Syftet är att belysa förutsättningar för unga kvinnor med annan kulturell bakgrund än svensk 

att utöva fysisk aktivitet på fritiden och i skolan, samt att söka förklaringar till upplevda 

möjligheter och hinder som kan ligga till grund för fortsatt hälsofrämjande arbete riktat till 

målgruppen.   
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Metod 
Materialet för den här studien har sin utgångspunkt i Skånes idrottsförbunds Tjejprojekt i 

Skåne nordost. Projektet startade hösten 2010 med syftet att få fler flickor i åldern 13-16 år att 

idrotta genom att forma en idrott som är anpassad efter deras önskemål och upplevda behov.  

Inom ramen för projektet gjordes ett flertal fokusgruppintervjuer där fokus låg på att ta reda 

på flickornas syn på den befintliga idrotten i Skåne nordost samt idrott och fritidsaktiviteter i 

allmänhet. En av dessa fokusgruppintervjuer användes som utgångspunkt i föreliggande 

arbete, och för att fördjupa förståelsen kring möjligheter och hinder för fysisk aktivitet för 

unga kvinnor med annan kulturell bakgrund än svensk gjordes vidare individuella intervjuer. 

 

Val av metod 

För att finna svar på de frågeställningar som ingår i syftet valdes en studie med kvalitativ 

ansats; detta för att kvalitativa forskningsmetoder ger möjlighet till både upptäckande och 

tolkning (Wibeck, 2010). Valet av metod var fokusgruppsintervju och individuella intervjuer, 

då en djupare kunskap och förståelse för de unga kvinnornas syn på problemområdet var 

önskvärd (Kvale & Brinkmann, 2009). Särskilt fokusgruppsintervju har visat sig vara väl 

fungerande då forskningen berör känsliga ämnen (Farquar, 1999; Zeller 1993), vilket detta 

kan uppfattas som då studiens deltagare tillhör en minoritetsgrupp. En annan fördel är att 

deltagarna vid en fokusgruppsintervju gemensamt kan diskutera och fördjupa sina tankar, 

uppfattningar och attityder (Wibeck, 2010). Den mest väsentliga fördelen, vad gäller både 

fokusgruppsintervju och individuell intervju, är den personliga interaktion som uppstår mellan 

intervjuare och intervjuperson. Som informationssamlare går det då att tolka både 

intervjupersonens kroppsspråk och hela situationen. Det blir även lättare att få en förståelse 

för de svar som ges (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007), och att skildra intervjupersonens 

upplevelser, självuppfattning och syn på livet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Deltagare 
Inför studien valdes det Trost (2010) benämner som strategiskt urval, där ett antal 

karaktäristiska av teoretisk betydelse identifierades: kön, ålder och etnicitet. Det var sedan 

därifrån avgränsningen av urvalet utgick. Mer specifikt begränsades deltagarna till unga 

kvinnor i åldern 15 år med annan kulturell bakgrund än svensk. Samtliga deltagare tillhörde 

den muslimska tron, och ingen av dem var född i Sverige utan alla var inflyttade för mellan 

två och nio år sedan. Inför fokusgruppsintervjun togs en kontakt med en högstadieskola, där 

det på en idrottslektion för åk 9 gavs tillfälle att informera om den fokusgruppintervju som 

skulle äga rum. De unga kvinnorna fick sedan anmäla sitt intresse för att delta, varav fyra 

gjorde det. Mellan dessa unga kvinnor och intervjuaren, tillika examensarbetets författare, 

(L.E) fanns ingen relation sedan tidigare. Då deltagare för de individuella intervjuerna skulle 

väljas ut tillfrågades unga kvinnor som var involverade i en organiserad spontanidrottsgrupp, 

av vilka fyra ville ställa upp. Anledningen till att denna grupp tillfrågades var att det bland de 

unga kvinnorna fanns en viss önskan om att utöva fysisk aktivitet, men samtidigt saknades 

viljan att upprätthålla vanan att vara fysiskt aktiv. Genom urvalsgruppen ökade möjligheten 

att studien skulle kunna spegla båda sidorna, det vill säga både möjligheter och hinder för 

utövandet av fysisk aktivitet. Intervjuaren (L.E.) hade vid tiden för intervjusessionerna en 

personlig relation med intervjupersonerna med anledning av att L.E. fungerade som ledare för 

dem vid den spontanidrottsaktivitet som de deltog i. Antalet deltagare som söktes för studien 

var inte bestämt på förhand. Efter en fokusgruppsintervju och fyra individuella intervjuer 

uppfattades mättnad i materialet, och valet att inte fortsätta med insamlingen av data gjordes 

därför. 
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Tillvägagångssätt 

Platsen för alla fem intervjuerna var skolan där de unga kvinnorna går, och där utlånades ett 

grupprum så att intervjuerna skulle kunna ske ostört. Intervjupersonen ska känna sig så trygg 

som möjligt i intervjumiljön (Trost, 2010), och därför ansågs skolan vara en väl fungerande 

plats. Fokusgruppsintervjun och två av de individuella intervjuerna skedde på skoltid, medan 

de andra två individuella intervjuerna ägde rum utanför skoltid, en efter skolan och en på en 

håltimme. Alla fem intervjuerna pågick mellan 30 och 60 minuter, och spelades in med hjälp 

av en ljudupptagare. Med hjälp av den var det lättare att skriva ut intervjun och att lyssna till 

intervjupersonens ordval och tonfall återkommande gånger efter intervjun. Att intervjuaren 

inte behöver anteckna, utan istället kunna fokusera på frågorna och svaren under intervjuns 

gång, är också en fördel. Likaså kan intervjuaren, genom att lyssna på intervjun i efterhand, 

lära sig av det denne gjorde bra eller mindre bra under intervjutillfället (Trost, 2010). 

 

Fokusgruppsintervjun var en samtalsintervju med breda och öppna frågor, medan de 

individuella intervjuerna var mer djupgående. Enligt Wibeck (2010) är det bra att använda sig 

av öppna frågor i en intervjusituation om ämnet är känsligt och intervjupersonerna sårbara, 

detta för att de då kan tala om ämnet med sina egna ord. Gruppintervjun var en ostrukturerad 

intervju (Wibeck, 2010) där deltagarna i så stor utsträckning som möjligt fick tala fritt med 

varandra, utan inblandning av moderatorn. Moderatorn gick endast in med frågor om det blev 

tyst i gruppen under en längre stund, eller om risken fanns att ett visst område skulle missas 

helt under samtalet. Det fanns alltså inte några specifika frågor som skulle besvaras; den fria 

diskussionen fick istället leda fram till det de unga kvinnorna tyckte var viktigt. Kopplat till 

både fokusgruppsintervjun och de individuella intervjuerna användes en intervjuguide (se 

Bilaga 2). Samma guide användes vid alla fem intervjutillfällena, och bestod av frågeområden 

med tillhörande delområden. Vid fokusgruppsintervjun låg fokus på fritidsaktiviteter i 

allmänhet, medan de individuella intervjuerna gav möjlighet att gå djupare in på fysisk 

aktivitet och dess påverkansfaktorer. Anledningen var att fokusgruppsintervjun gjordes inom 

ramen för Skånes idrottsförbunds Tjejprojekt, vilket hade ett bredare syfte än föreliggande 

arbete. Det fanns ingen förbestämd ordningsföljd vid intervjutillfällena; intervjupersonerna 

tilläts istället att styra vilket område som skulle tas upp för diskussion. Frågorna kunde sedan 

komma av sig själva till följd av de svar intervjupersonerna gav.  

 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys användes vid bearbetningen av det insamlade materialet. Då 

kvalitativ innehållsanalys nyttjas som analysmetod ligger fokus i att urskilja skillnader och 

likheter i textens innehåll, för att sedan kunna beskriva dem. Materialet granskas, tolkas och 

analyseras sedan kritiskt. Under tiden för tolkningen är det önskvärt att informationssamlaren 

i så stor utsträckning som möjligt är medveten om intervjupersonens personliga historia och 

livsvillkor; allt för att se det föremål som är i fokus för analysen i sitt sanna sammanhang. 

Målet med analysen var inte att finna en sanning, utan flera alternativa tolkningar, vilket är 

vad kvalitativ forskning avser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Under analysen följdes en struktur inspirerad av Lundmans och Hällgren Graneheims (2008) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Analysen påbörjades genom transkribering av de 

fem intervjuer som utförts. Därefter lästes all textmassa igenom, det vill säga analysenheten, 

för att få en bild av materialet i sin helhet. En reflektion över textens väsentliga innehåll 

gjordes, och därpå delades texten in i domäner; nämligen de partier av texten som behandlar 

ett speciellt område. Dessa delar stämde väl överens med de frågeområden som använts i 

intervjuguiden. Därefter urskiljdes de meningsbärande delarna av texten, vilka var de ord, 
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meningar och stycken som genom sitt innehåll hörde samman. Dessa kondenserades och 

abstraherades sedan genom att det centrala innehållet i texten bibehölls och fick ett 

gemensamt namn. Meningsenheterna namngavs sedan genom koder, som gjorde att materialet 

gick att reflektera över på nya sätt. Efter att koderna jämförts och sorterats i kategorier 

beroende av innehåll skapades två övergripande teman av kombinationen mellan texten som 

helhet, innehållet i kategorierna, egna tankar om den röda tråden och budskapet i materialet. 

 

Etiska överväganden 
Då en studie genomförs finns det fyra allmänna huvudkrav som behöver tas hänsyn till. Dessa 

forskningsetiska principer är preciserade av Vetenskapsrådet. Det första är 

informationskravet, vilket innebär att de personer som deltar i studien ska informeras om dess 

syfte och om att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002). Innan studien genomfördes 

gavs både muntlig och skriftlig information om den till de deltagande unga kvinnorna. Ett 

informationsbrev gavs ut (se Bilaga 1), där det framgick att deltagandet var frivilligt, och att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan. En kort presentation av personen som skulle 

utföra intervjun gavs, och följdes av information om vad studien skulle innebära och hur 

studien skulle gå tillväga. Brevet avslutades genom att tala om vad det insamlade materialet 

skulle komma att användas till.  

 

Samtyckeskravet är den andra principen, som säger att alla som deltar i studien själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Redan vid första mötet med de 

unga kvinnorna, då de tillfrågades om att delta i studien, fick de själva bestämma om de skulle 

tacka ja eller nej. Genom att skriva under ett godkännande gav de sedan sitt samtycke om att 

vara med; de kunde dock avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång, utan att 

behöva ange orsak.  

 

Det tredje kravet behandlar ämnet konfidentialitet, vilket innebär att studiens alla deltagare 

ska ges största möjliga konfidentialitet, och därmed inte kunna identifieras av personer 

utanför studien. En annan del av kravet säger att personuppgifter och data ska förvaras säkert 

(Vetenskapsrådet, 2002). De unga kvinnorna informerades om att deras enskilda svar inte 

skulle kunna komma att kopplas ihop med dem personligen i det resultat som presenteras i 

detta examensarbete. Under studiens gång har inte deras personuppgifter funnits nedskrivna 

någonstans, och det inspelade materialet har endast funnits sparat på en privat 

lösenordsskyddad PC.  

 

Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet, som säger att all insamlad data inte får 

användas i något annat sammanhang än det syfte studien från början ämnade göra 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta togs hänsyn till genom att det insamlade materialet endast 

kommer att användas för det ändamål som skrivits i informationsbrevet. Resultatet av studien 

kommer alltså att presenteras i ett examensarbete, och även kunna användas som underlag för 

vidare forskning för att skapa bättre förutsättningar för unga kvinnor att ha en aktiv fritid. 

 

Resultat 
Resultatet belyser fysisk aktivitet ur olika aspekter utifrån samtal med unga kvinnor med 

annan kulturell bakgrund än svensk. De arenor som har visat sig skapa möjligheter och hinder 

för utövandet av fysisk aktivitet är skola och fritid. Intervjupersonerna berättade om att fysisk 

aktivitet på skoltid främst sker under ämnet Idrott och hälsa, medan det på fritiden handlar om 

organiserad och icke organiserad fysisk aktivitet. I resultatet redovisas de möjligheter och 

hinder som framkom inom respektive område rörande utövandet av fysisk aktivitet. Varje 
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område är illustrerat med citat från respektive intervjutillfälle, där de individuella intervjuerna 

är utskrivna: I1, I2, I3 och I4, och fokusgruppintervjun: F. För att förtydliga de kategorier som 

tolkades fram i analysen är de skrivna i fetstil.  

 

Möjligheter och hinder för fysisk aktivitet på fritiden 
Deltagarnas berättelser gav uppfattningen om att uppväxtvillkoren var av betydelse för 

utövandet av fysisk aktivitet. Den allmänna uppfattningen var att det inte var roligt med idrott, 

eller att röra på sig, och det förekom i princip inte något idrottsutövande bland deltagarna då 

de befann sig i sina respektive hemländer. Hinder för idrottande i hemlandet kunde vara att de 

socialiserades in i en tradition där flickor och unga kvinnor inte får idrotta, men även risken 

att lämna hemmet på grund av pågående krig uppfattades som en barriär. Möjligheter för 

utövande av fysisk aktivitet i hemlandet visade sig då någon deltog i en tjejgrupp två gånger 

per månad för att kasta boll, samt att någon av dem ibland spelade fotboll med killarna. 

 

Jag gillar att spela fotboll […] Tjejerna i mitt land spelar inte fotboll. (I3) 

 

En idrottande familj var inget som var karakteristiskt för intervjupersonerna, men i 

undantagsfall fanns det familjemedlemmar som spelade fotboll, gick på gym eller var ute och 

sprang. Utmärkande var att alla närstående som utövade någon form av fysisk aktivitet var 

män. Något som upplevdes hämmande för föräldrarnas utövande av fysisk aktivitet var brist 

på tid, då de jobbar mycket eller går i skolan för att lära sig svenska, samt att de kommer från 

en äldre generation där man vanligtvis inte idrottar. 

 
De läser för att lära sig svenska, så de har ingen tid. De vill först lära sig svenska. (I1) 

 

Mamma är gammal. Hon kan inte. (I4) 

 

Ur utsagorna framgick att familjens intressen har inverkan på intervjupersonernas egna val. På 

helgerna träffas familjen ofta för att umgås, men fysisk aktivitet är inte en del i detta; istället 

lagar de mat och sitter och pratar. Någon upplevde stöd från förälder att börja vara fysisk 

aktiv, men på fritiden finns ofta ingen tid över för idrott. Då är de istället hemma för att göra 

sina läxor och för att hjälpa till med att diska, städa och tvätta. En viss önskan om att utöva 

fysisk aktivitet finns bland intervjupersonerna, men tidsbrist är ett hinder. På grund av 

språksvårigheter krävs extra tid i skolan för att lära sig svenska, och tid tas då från 

möjligheten att utöva andra aktiviteter. 

 
Varje söndag samlas vi hemma […] Vi pratar om allt, och äter. (I4) 

 

Mamma vill att jag ska röra mig. Jag sa till henne att jag har många läxor. Jag kan 

inte. (I4) 

 

Svenska är jättesvårt! (I2) 

 

Jag har ingen tid […] Jag behöver läsa dubbelt så mycket som de vanliga svenskarna 

läser, för att bli bättre på svenska. Så, jag har ingen tid. (I1) 

Att delta i någon förening eller organiserad idrottsverksamhet förekom inte bland 

intervjupersonerna. Orsaker kunde vara personliga uppfattningar, som att det är tråkigt att 

idrotta och att springa. Det uttrycktes en viss glädje inför att börja i en idrottsförening, där 

både fotboll, basket, volleyboll, boxning, spinning och all sorts dans nämndes som 
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motivation; informationsbrist om var och hur upplevdes emellertid som stora hinder för 

utövandet. 

 
Jag tycker inte om att springa […] Jag hatar idrott. (I1) 

 

Om jag vill kan jag göra det, men jag vill inte. (I4) 

 

Jag vill spela fotboll, men jag vet inte var det finns. (I3) 

 

Trots bristen på deltagande i organiserad idrottsverksamhet utför deltagarna viss fysisk 

aktivitet i den icke-organiserade verksamheten, vilket främst verkar vara lek och fotboll med 

syskon, och till viss del även med kompisar. Det var emellertid delade meningar om graden av 

nöje vid utförandet, där några ansåg det vara jätteroligt att gå till fotbollsplanen eller 

skolgården för att spela, medan andra tyckte att det inte alls var roligt; utan gjorde det endast 

för syskonens skull.  

 
Ibland springer vi och gör något annat, men det som vi gör mest är fotboll […] Mina 

syskon vill spela fotboll och tycker om att spela så därför gör vi det. (I1) 

 

Möjligheten att utöva fysisk aktivitet på fritiden ges på skolan genom skol-IF (skolans 

idrottsförening vars verksamhet sker efter skoltid), och ett visst deltagande uttrycktes av 

intervjupersonerna; likväl var det ingen som hade valt att stanna kvar. Det ansågs som ett 

hinder för deltagande att där mest är killar. Intervjupersonerna uttryckte att de bara vill umgås 

med sina tjejkompisar, och inte med några killar. Det fanns en tydlig antydan från någon om 

att vilja börja på skol-IF, men brist på respons från ledare blev hämmande och resulterade i 

ledsamhet. 

 
Det är tråkigt att vara med killarna. De förstår mig inte lika bra som mina tjejkompisar 

gör. (I1) 

 

Jag frågade ledaren. Hon sa: Är du duktig på att spela fotboll? Jag svarade: Ja. Okej, 

sa hon, men sedan ingenting […] Jag fick inget svar. (I3) 

 

De möjligheter för utövande av icke organiserad idrottsverksamhet som framkom var, 

förutom lek med syskon, att vara ute och springa, själv eller med kompisar. Möjligheten för 

utövande uttrycktes bli större på sommaren då det finns mer tid. Det fanns en antydan om att 

det är möjligheten till självbestämmande, det vill säga när och hur träningen ska utföras, som 

lockar. Det visades också tydligt då träningscykel nämndes som ett bra sätt för träning 

hemma. 

 
Vi har en sådan cykel hemma som man kan träna på […] Jag kan hoppa av när jag vill. 

(I1) 

Att vara trött, och att det därför är skönt att vara hemma och sova, var en anledning till att 

nästan aldrig vara ute, eller att vara med kompisar efter skolan. Deltagarnas berättelser visade 

likväl en tydlig barriär för att röra sig ute, där kulturella faktorer var i fokus. Rädslan att visa 

sig ute med sina kompisar kom av att det finns killar som pratar bakom deras ryggar, och att 

de inte får gå ut för sina föräldrar.  

 
För att vi är araber, vi kan inte gå ut när vi vill. Bara killarna kan gå och göra som de 

vill. Det är jättedåligt tycker jag, för vi är samma sak, killar och tjejer. (I2) 
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Pojkarna kan göra som de vill, men inte tjejerna. De ska sitta hemma, städa, tvätta och 

gå i skolan. Jag vill gå ut ibland, men alla pratar. Jag stannar hellre hemma då. Om 

jag går ut utan sjal tror alla att jag älskar någon. Alla bara hittar på massa saker. Man 

kan inte gifta sig då, om en pojke pratar om dig. Du kan aldrig gifta dig. Jag tycker att 

det är jättedåligt, men stannar hellre hemma. Det går bra, man kan sitta hemma också. 
(I2) 

Intervjupersonerna berättade om de organiserade spontanidrottsträffar som sker en gång i 

veckan på deras skola efter skoltid, om varför de väljer att delta eller inte. Att avstå 

förklarades med att vara för trött och hungrig för att delta då en lång dag i skolan är över, och 

tidsbrist togs åter igen upp som ett tydligt hinder eftersom läxorna, tillsammans med andra 

sysslor, tar upp mycket av den lediga tiden. Någon uttryckte att det var oviktigt att röra på sig 

när de istället kan göra viktigare saker som är kopplade till skolan och betyg. 

 
Man vill gå hem och äta och sova. (I1) 

 

För att vi inte ska ha betyg […] Istället för att gå dit och leka kan jag träna på svenska 

och matte. Jag kan göra någonting viktigt istället för att vara där. (I2) 

Det fanns en uppfattning bland deltagarna att spontanidrottsträffarna var roliga om de väl gick 

dit. Anledningar till att delta var att få lära sig nya saker och för att kunna leka och spela 

precis vad de själva vill; här nämndes bland annat dans, fotboll och basket. Återkommande 

var att kompisars deltagande är väldigt viktigt, då man som ung kvinna ofta vill göra det 

kompisarna gör. 
 

Först ville jag inte gå dit, men mina kompisar sa att det var roligt och att de går dit och 

spelar. Jag sa att det går bra att vi går dit och spelar, så därför gick jag dit med dem. 
(I1) 

 
Jag tycker att det är kul, men jag vet inte. För jag har inte vänner där. När de kommer 

är jag med, men när de inte är med kan jag inte. (I2) 

 

Deltagarna uttryckte att de tycker om att ha många kompisar runt sig, men berättade även att 

de inte har någon ”svensk” kompis, det vill säga någon som är född i Sverige med svensk 

kulturell bakgrund. De umgås med dem som kommer från samma land som de själva, där den 

främsta orsaken till det är att få känna trygghet. 

 
Jag vet inte, kanske för att vi inte kan så mycket svenska? Alla mina kompisar är 

araber. Jag tycker om att ha kompisar från mitt land. För att jag känner typ att jag är i 

mitt land om jag har alla kompisar från mitt hemland. (I1) 

Möjligheter och hinder för fysisk aktivitet på skoltid 
Trots att intervjupersonernas allmänna inställning till idrottslektionerna var negativ uttrycktes 

några drivkrafter för att medverka. Ett intresse för bollsporter, främst fotboll och basket, 

uttalades, såväl som intresset för dans. Återkommande bland dem som tyckte att 

idrottslektionerna var roliga, var att det var positivt när de fick prova något nytt. Exempel 

gavs på ki-box, dans och pass som de fått prova på en gymanläggning. Det uttrycktes även en 

viss vilja att hålla igång kroppen för att bli stark och smal. 

Det är jätteroligt, för ledaren dansade arabisk dans och jag älskar det! (I4) 

 

Idrotten i skolan är kul ibland […] Jag går på idrotten för att bli smal. (I4) 
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Jag gillar idrott. Det är roligt. Fotboll, brännboll, allt med bollar. (F) 

Anledningar till att inte delta var många. De uttryckte att de hatar idrotten, och att de antingen 

brukar glömma sina idrottskläder medvetet, låter bli att dyka upp i idrottshallen då det är dags 

för lektion, eller helt enkelt stannar hemma och låtsas vara sjuka; bara för att slippa vara med. 

Det uttalades att idrotten är dålig eftersom de tvingas göra saker de inte tycker om. Eftersom 

läraren, som brukade vara glad, nu blir sur och arg på dem när de inte vill vara med, leder det 

till att idrotten inte blir rolig längre. 

 
  Jag är inte bra på idrott så jag vill inte vara med på idrotten. (I1) 

 

Det är en hel timme. Det är tråkigt att springa i en hel timme. (I1) 

 
Jag tycker inte alls om att springa. För att, jag vet inte, jag kan inte andas när jag 

springer. Men läraren förstår inte. Jag vet inte varför. (I2) 

 

Deltagarna berättade att en stark faktor till att de inte vill delta är det faktum att de blir 

nekade betyg i ämnet Idrott och hälsa på grund av de inte kan medverka på simningen, vilket 

har lett till en stor besvikelse gentemot lärarna. Intervjupersonerna bär slöja och kan därför 

inte visa sig i badhuset om där är killar närvarande. En känsla av att lärarna på skolan bara 

tänker på sig själva och tänker ”kristet” uttrycktes, såväl som att det upplevs vara ett stort 

problem. 

 
Vet du varför jag hatar idrotten?  För att vi spelar och kämpar, men de sätter inte betyg 

för att vi inte kan simma. (I4) 

 

Vi kan inte simma, alla araber. Alla flickor som oss har sjal. För att min religion säger 

att vi inte kan simma med pojkar, för att vi måste ha långa kläder […] Vi får inte ha på 

oss era simkläder. Vi får inte. (I2) 

 
Lärarna borde hjälpa oss, och veta vad min religion är. Vi gör inte som ni gör […] Vi 

har pratat med lärarna, men det är ingen som gör någonting för oss. Alla tänker på sig 

själv här i skolan […] Om du kan röra på dig borde du få betyg […] Jag tycker att det 

är jättedåligt. (I2) 

 

Kunskapen om hur man simmar finns, men att inte få visa det på grund av sin religion har lett 

till en känsla av uppgivenhet bland deltagarna. Det uttrycktes en önskan om att vara med på 

idrotten, och att det skulle vara roligt, om de visste att de fick betyg för utförandet. Det 

framkom att intervjupersonerna själva, och även deras kompisar, låter bli att vara med på 

idrottslektionerna eftersom det inte känns lönande. En förhoppning om ett badhus bara för 

tjejer uttalades, eftersom de tycker om att bada men inte kan göra det. 

 
Varför ska vi göra det? Varför ska vi bli så trötta om vi inte får betyg? […] Jag hade 

inte missat en enda lektion om jag hade fått betyg. (I2) 

 

Vi vill ha ett badhus bara för tjejer. Vi tycker om att bada. (F) 

 

Det starka bandet till kompisar visade sig vara betydelsefullt på idrottslektionerna. Deltagarna 

berättade om vänner som de inte vill göra någonting utan, och vännerna är därför en 

bidragande faktor till deltagande eller icke deltagande på idrotten. Intervjupersonerna 
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berättade om hur en rädsla för utanförskap ofta leder till att de väljer att inte vara med på 

idrotten.  

 
Om hon är sjuk går jag inte till idrotten. Om jag är sjuk går inte hon till idrotten. Vi 

samarbetar, för vi har ingen tredje kompis i klassen. (I1) 

 
Om jag är med kommer de vara dumma mot mig […] Nästan alla skrattar. (I2)  

  

Ingen kastar till mig. Jag är bra, men ingen kastar till mig ändå. (I3) 

 

Ämnen som utanförskap och rasism berördes av deltagarna kopplat till ämnet Idrott och hälsa, 

och de uttryckte även en känsla av att bli behandlade annorlunda till följd av deras bakgrund 

och religion. Intervjupersonerna berättade om olika situationer då de blivit utsatta för 

mobbing av de ”svenska” killarna i klassen. Vanligast var att de skrattar och säger dumma 

saker då intervjupersonerna är med på idrottslektionerna, vilket har lett till att de ofta avstår 

från att vara med, och även att de har slutat prata med de ”svenska” eleverna och endast pratar 

med varandra. 

 
Jag blir jätteledsen, för de kan inte göra så […] Jag hoppas få veta varför de gör så 

här. Vi är samma sak. Vi är människor. Om jag är vit och han är mörk, vi är samma 

sak […] Vi är alla människor. Vi pratar inte samma språk, men det spelar ingen roll. 
(I2) 

 
De är rasister mot oss […] Killarna som går i vår klass hatar blattar, eller de som är 

invandrare. Så vi skiter i dem. Vi pratar inte med dem. De hatar oss. (I1) 

 

När vi pratar skrattar de bara. Sedan pratar vi inte svenska mer. Vi slutar prata 

svenska. Vi pratar bara arabiska. När vi säger några ord på svenska skrattar de bara. 
(I2) 

 

Deltagarna upplevde att språksvårigheter ibland kan vara ett hinder för att delta på 

idrottslektionerna. En känsla av ensamhet och ledsamhet uttrycktes till följd av att inte förstå 

vad de andra säger, och att det ofta inte är någon i klassen som vill hjälpa. Några uttalade att 

de, särskilt då de var nyanlända till Sverige, fick ställa sig längst bak i salen för att se på vad 

de andra i klassen gjorde, eftersom de inte förstod språket. 

 
Jag tycker att det är jättesvårt. Ibland kan man inte förstå vad de säger. Ibland står vi 

och ser vad de andra gör. Vi står bakom alla för att vi ska se vad alla gör, för att vi ska 

förstå. (I2) 

Det framkom under intervjuerna att det i idrottshallens tillhörande omklädningsrum finns ett 

litet extrarum där de muslimska tjejerna kan duscha, vilket de anser vara bra. De uttryckte att 

de inte tycker om att duscha med de ”svenska” tjejerna, men kunde inte riktigt förklara varför. 

Trots möjligheten till avskilt duschrum uttryckte någon att det ändå var vanligt att låta bli att 

duscha efter idrottslektionen. Detta förklarades med att det är jobbigt att ta av sig alla 

kläderna, och att ha med ombyte till skolan; då är det enklare att duscha hemma istället när 

skoldagen är slut. Det uttrycktes också att någon hellre låter bli att vara med på idrotten än att 

behöva byta om. 

 
Vi tycker inte om att duscha med de andra tjejerna. (I1) 
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Jag tycker att det är jobbigt att byta kläder […] Jag tycker att det är tråkigt, att byta 

varje gång. Jag tycker att det är jättedåligt, för jag blir så trött av att byta flera gånger. 

(I2) 

Intervjupersonerna berättade att de alltid har sin slöja på sig när de är med på idrotten, 

eftersom de inte får visa sig för killarna i klassen utan slöjan på. Intervjupersonerna sa att de 

blir väldigt varma då de har slöjan på sig på idrottslektionerna, och att det på sommaren kan 

bli svårt att andas eftersom det blir så varmt. De uttryckte emellertid att det är helt okej, och 

att de själva valt att bära slöja. Deltagarna upplevde att de ibland blir behandlade annorlunda 

till följd av att de bär slöja, vilket främst uttrycks genom skratt och elaka ord. Ur utsagorna 

framgick att de även blivit utsatta för annan typ av mobbing då de efter en idrottslektion 

upptäckte att tjejer från en annan klass kastat ut alla deras kläder på golvet i 

omklädningsrummet. Händelser som denna har lett till att intervjupersonerna undviker att 

byta om, och att över huvud taget delta på lektionen Idrott och hälsa. 

 
Om någon vill bli min vän, kan han bli vän med mig som jag är; inte som han vill att 

jag ska vara […] Jag tycker om mig som jag är. (I2) 

 

De tittar på oss som, någonting […] De respekterar inte sjalen och så. De bara snackar 

skit om oss […] De säger: Titta de har sjal! (I4) 

 

Jag bryr mig inte. De är dumma […] De tänker så, men jag tänker inte som de tänker 

[…] De vet inte vad jag ska bli. Kanske blir jag bättre än dem, eller hur? (I4) 

 
Tabell 1 visar en sammanställning av de kategorier som tolkades fram, vilka representerar de 

möjligheter och hinder som fanns för de unga kvinnorna att utöva fysisk aktivitet på fritiden och på 

skoltid. 

 

Tabell 1. Möjligheter och hinder för fysisk aktivitet. 

 

Möjligheter och hinder för fysisk 

aktivitet på fritiden 

Möjligheter och hinder för fysisk aktivitet 

på skoltid 

 

Tradition 

Tidsbrist 

Språksvårigheter 

Personliga uppfattningar 

Informationsbrist 

Ledare 

Självbestämmande 

Kompisar 

Utanförskap 

 

 

Tradition 

Språksvårigheter 

Personliga uppfattningar 

Ledare 

Självbestämmande 

Kompisar 

Nekade betyg 

Utanförskap 

 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att deltagarna uppfattar både möjligheter och hinder för utövandet av fysisk 

aktivitet på sin fritid och på lektionen Idrott och hälsa i skolan. Ett av de främsta hindren var 

det faktum att de unga kvinnorna blir nekade betyg i ämnet Idrott och hälsa, men personliga 

uppfattningar som brist på intresse, att det är ”tråkigt” eller ”jobbigt” att idrotta, framfördes 

likaså. Det visade sig även att kulturella faktorer kunde skapa barriärer för utövandet av fysisk 

aktivitet, detta främst genom restriktioner gällande kläder, men även genom att 
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intervjupersonerna socialiserats in i en tradition där kvinnor inte idrottar. De unga kvinnornas 

uppfattning om hur andra uppfattar dem, kopplat till religion, etnicitet och språk, gjorde att de 

ofta upplevde en känsla av utanförskap. Av anledning till detta valde de ofta att avstå från att 

delta på idrottslektionerna i skolan. Deltagarna uttryckte att information från idrottsföreningar 

kan bli tydligare. Det uttalades en viss önskan om att börja idrotta, men frågor som när, var 

och hur hindrade dem. Andra tillvägagångssätt för att skapa möjligheter för utövande av 

fysisk aktivitet presenterades kopplat till det sociala stöd som krävs från föräldrar, kompisar 

och ledare.  

 

Diskussion 
Studien visade att de unga kvinnorna har ett lågt deltagande på idrottslektioner i skolan, vilket 

belystes genom flera olika aspekter. Enligt Gordon-Larsen et al. (2000) är skolans lektioner i 

Idrott och hälsa viktiga för ungas fysiska aktivitetsmönster, vilket styrks av Winnail et al. 

(1997) och Telama et al. (2005) som poängterar att idrottande bland barn och ungdomar leder 

till goda hälsovanor senare i livet. Dessa resultat stöder det faktum att de unga kvinnornas 

rörelsemönster bör förändras för att undvika hälsoproblem i framtiden. Resultatet i studien 

visade att ett stort hinder för utövandet av fysisk aktivitet är att de unga kvinnorna blir nekade 

betyg i ämnet Idrott och hälsa. Intervjupersonerna beskrev att de inte kan delta på simningen 

på grund av att de bär slöja och heltäckande kläder och att de inte får visa sina kroppar för 

killarna i klassen, vilket har lett till uteblivet betyg. Resultatet stöds av Wray (2002) som 

genom sin studie visade att muslimska kvinnor kan bli hämmade i utövandet av fysisk 

aktivitet till följd av kulturella faktorer. Enligt Wrays studie fanns det en ovilja att träna på 

offentliga träningsanläggningar, vilket berodde på att kvinnorna kände att det var näst intill 

omöjligt att undvika exponering av sina kroppar vid träning. Karlefors och Hertting (2011) 

beskriver på ett liknande sätt att det inte behöver vara själva aktiviteten eller rörelsen som är 

det avskräckande med idrottsutövandet, utan istället att behöva visa sin kropp. För att 

möjliggöra utövandet av fysisk aktivitet för de unga kvinnorna krävs en förståelse för de 

begränsningar som finns kopplat till kulturella normer, etnicitet och religion (Wray, 2002). 

Sayads teori om migrationssociologi utgår från tanken om att de unga kvinnor som blir 

invandrare också är utvandrare. För att kunna skapa förståelse måste hänsyn tas till de 

livsvillkor och förståelseformer som finns i det land de kommer ifrån (Benhabib, 2004). I 

Salamancadeklarationen beskrivs att alla barn och ungdomar har rätt till undervisning, oavsett 

vilka förutsättningar som finns (Bjärenäs & Karlsson Ingvarsson, 2007); skolan måste därför 

skapa resurser så att de unga kvinnorna kan delta på idrottslektionerna efter samma villkor 

som alla andra. De kroppsliga begränsningar som finns kan påverka nyanlända unga 

invandrarkvinnors möjlighet att bli en del av den svenska kulturen, eftersom dess 

kroppskultur är så omfattande som den är (Engström, 1999). Resultatet i Wrays (2002) studie 

visar att förutsättningar för utövandet av fysisk aktivitet bland muslimska kvinnor ökar om 

platsen för träning, tillsammans med typen av träning, inte stör deras etniska och religiösa 

identitet.  

 

Resultatet av studien visade att kompisars deltagande är av betydelse för motivationen för att 

utöva fysisk aktivitet, då intervjupersonerna till exempel uttryckte att de bara är med på 

idrottslektionerna om deras kompisar är det. Liknande resultat framkom i Lindgrens (2002) 

studie där unga kvinnor beskrev hur möjligheten att träna med sina vänner var ett viktigt 

motiv för deras fysiska aktivitetsnivå. Resultatet stöds ytterligare genom Nelson, Kocos, Lytle 

och Perrys (2009) studie som visar att det som motiverar till träning är att ha någon att träna 

med, där det sociala stödet är i fokus. De unga kvinnorna beskrev att kompisarnas närvaro 

även var viktigt på de spontanidrottsträffar som ligger efter skoltid. Det uttrycktes bland annat 
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att man inte kan vara med om inte vännerna är det, och att det bara är roligt när de är med. 

Enligt Hinic (2007) har många unga ett behov av att bli accepterade, att känna sig omtyckta 

och att vara en i gänget. Backman (2004) visar hur valet av aktivitet och graden av intresse för 

fysisk aktivitet påverkas av kompisrelationerna. Kamratstödet har även betydelse för mängden 

fysisk aktivitet som utövas, vilket beskrivs i en studie av Wu och Pender (2002). Resultatet av 

deras studie visar likaså hur kompisarna kan påverka utövandet av fysisk aktivitet i större grad 

än vad föräldrarna kan (Wu & Pender, 2002). För att möjliggöra skapandet av goda 

förutsättningar för fysisk aktivitet för de unga kvinnorna bör fokus ligga på den sociala 

gemenskapen. 

 

Intressant är att idrottsutövandet bland intervjupersonernas familjemedlemmar var nästan 

obefintligt, vilket kan ha inverkan på de unga kvinnornas val att utöva någon form av fysisk 

aktivitet, eller att vara fysiskt inaktiva. Resultatet stöds av Mogren och Trosell (1993), som 

beskriver hur föräldrarnas intresse för idrott och fysisk aktivitet påverkar barnens egen 

delaktighet. Liknande resultat visar även Lindgren (2002) i sin studie där intervjupersonerna, 

vilka var unga tjejer, poängterade hur föräldrarna faktiskt har en stor del i deras val att delta i 

idrottslig verksamhet. Liknande resultat är återkommande i flertalet studier, vilket visar hur 

väsentliga föräldrarna är i stödet att vara fysisk aktiv. Kahn et al. (2002), McGuire, Hannan, 

Neumark-Sztainer, Falkner och Story (2002) och Wu och Pender (2002) beskriver hur 

betydelsefullt uppmuntran och socialt stöd är för barn och ungdomar, där föräldrarnas stöd 

ligger i topp. Resultaten av deras studier visar återkommande hur föräldrarnas attityder till 

träning, och hur mycket de själva tränar, influerar barnens eget utövande (Kahn et al., 2002, 

McGuire et al., 2002, Wu & Pender, 2002). Förutom föräldrarnas starka påverkan visar en 

svensk studie av Engström (2002) att uppväxtmiljön i sig, tillsammans med den sociala 

miljön, är av betydelse i de unga kvinnornas val att utöva fysisk aktivitet. Genom Theory of 

Planned Behaviour (TPB) (Ajzen, 1985) kan en förståelse för hur de unga kvinnorna 

socialiseras in i ett beteende formas. Flera olika faktorer är avgörande för de val de gör, där 

föräldrarna tillsammans med familjens kulturella bakgrund är av betydelse. I resultatet 

framkom att intervjupersonerna är uppväxta i en tradition där kvinnor vanligtvis inte idrottar. 

För att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet krävs därför en förståelse för de unga 

kvinnornas bakgrund, såväl social som kulturell. Med TPB kan påverkansfaktorer belysas för 

att nödvändiga åtgärder, som kan främja de unga kvinnornas hälsa, ska kunna vidtas. Enligt 

Hassmén (2003) är det även viktigt att föräldrarna känner sig trygga med den idrott eller 

fysiska aktivitet som ska utföras, vilket hänvisas till de kulturella traditioner som finns. 

 

I Regeringens proposition (1999, s. 18) kan man läsa att ”Idrottens språk är universellt”. En 

beskrivning ges av att alla kan kommunicera med varandra inom idrotten oavsett bakgrund, 

vilket ger nyanlända invandrare en möjlighet till deltagande redan innan de kan tala svenska 

(Regeringen, 1999). Resultatet av studien motsäger till viss del detta påstående, då 

intervjupersonerna skildrar en bild av språket som ett hinder för deltagande på skolans 

lektioner i Idrott och hälsa. De berättade om hur de brukar stå längst bak i salen för att se vad 

de andra gör, eftersom de inte förstår vad de ska göra. Känslan av att inte behärska det 

svenska språket fullt ut leder enligt de unga kvinnorna till en upplevelse av utanförskap, 

eftersom de möts av skratt och glåpord då de försöker tala svenska. I Regeringens proposition 

(1999) står det vidare att idrotten kan motverka främlingsfientlighet och rasism, vilket stöds 

av Carlsson och Fransson (2005) som beskriver idrotten som ett verktyg för att minska 

diskriminering och för att främja tolerans och vänskap. I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa 

(Skolverket, 2011) beskrivs hur undervisningen ska bidra till möjligheten för eleverna att 

utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Idrotten kan skapa kontakter mellan 

människor med olika etnisk och kulturell bakgrund (Regeringen, 1999), vilket enligt Carlsson 
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och Fransson (2005) förbättrar den svenska förståelsen för utländska kulturer. Utifrån studiens 

resultat bestrids dessa påståenden, då deltagarna istället upplevde hämningar för deltagande 

på idrottslektioner kopplat till rädslan att bli utsatta för mobbing. 

 

Det fanns en uppfattning bland deltagarna om att tidsbrist är ett essentiellt hinder för att utöva 

fysisk aktivitet, där sysslor hemma var en av orsakerna. Resultatet stöds av Fundberg (2004) 

som menar att många av flickorna med annan kulturell bakgrund än svensk förväntas hjälpa 

till hemma och därför inte tillåts att idrotta för sina föräldrar. Deltagarna beskrev även 

mängden läxor som ett hinder för fysisk aktivitet. Perry och Hoffman (2010) beskriver på ett 

liknande sätt hur all den tid som läggs på skolarbete resulterar i att ungdomarna blir mindre 

fysiskt aktiva på sin fritid. I en studie av Nelson et al. (2009) visas en snarlik koppling, där 

ungdomar i studien beskriver hur tidsbrist är en anledning till att inte vara fysiskt aktiv. Vid 

lite fritid prioriterades istället stillasittande aktiviteter såsom skolarbete, att äta eller att sova, 

vilket visar samma resultat som i föreliggande studie.  

 

I studien framkom att det finns ett intresse för deltagande i organiserad idrottsverksamhet, 

men att de unga kvinnorna inte vet när, var eller hur deltagande kan ske. Carlson (2001) 

skriver att föreningsidrotten måste göras mer åtkomlig eftersom invandrarflickorna i hans 

studie uppgav att de var fysiskt inaktiva, men att det ofta berodde på otillgängligheten och 

inte var något de själva valt. Schäfer Elinder och Faskunger (2006) menar att ansvaret att 

anpassa närmiljön så att den inbjuder till en fysiskt aktiv fritid ligger hos samhället. Resultatet 

stöds ytterligare av Lindgren (2002), som i sin studie visar hur de ungdomar som var fysiskt 

inaktiva hade en uppfattning om att det inte räcker med viljan att börja träna; en miljö som 

möjliggör idrottandet är därför nödvändig. Limstrand och Rehrer (2008) poängterar att antalet 

anläggningar, såsom fotbollsplaner, lekplatser, skolgårdar och gång- och cykelvägar i ett 

bostadsområde, har en koppling till mängden fysisk aktivitet som utövas. Av den anledningen 

är det viktigt att ungdomar erbjuds olika typer av aktiviteter och att de trivs i sin närmiljö 

(Davidson, Simen-Kapeu & Veugelers, 2010). Det är även angeläget att idrottsvärlden blir 

mer öppen och tar tillvara varje barn och ungdom som har ett intresse att börja idrotta. För att 

lyckas krävs att möjligheter skapas för alla, oavsett vilka förutsättningar eller vilken bakgrund 

man har (Nowicka & Flodmark, 2006). I en studie av Perry och Hoffman (2010) framställs en 

önskan från de deltagande ungdomarna om mer kunskap och information kring fysisk 

aktivitet, vilket stämmer väl överens med resultatet i den aktuella studien. Om medvetenheten 

ökar kan det enligt Nadioo och Wills (2009) leda till en beteendeförändring som i sin tur 

resulterar i mer fysisk aktivitet. De nämner skolan som en av de viktigaste arenorna för 

folkhälsoarbete riktat mot barn och ungdomar (Nadioo & Wills, 2009). Schäfer Elinder och 

Faskunger (2006) beskriver på liknande sätt hur fysisk aktivitet kan främjas genom att skolan 

delger kunskaper om vilken betydelse fysisk aktivitet har för välmående. 

 

Det fanns en uppfattning bland deltagarna att ledaren är av betydelse för utövandet av fysisk 

aktivitet. Om ledarens inställning gentemot de unga kvinnorna är positiv och engagerande kan 

detta skapa stimulans i utförandet av en aktivitet, och därmed bidra till en ökad fysisk 

aktivitetsnivå. Genom en studie av Lindgren (2002) stöds resultatet kopplat till ledarens 

påverkan, då intervjupersonerna beskriver att ledarens attityd kan vara avgörande för deras val 

att delta i en idrottsförening. Orsakerna till ledarens stora inflytande framställs utifrån att det 

är denne som ska leda deltagarna, vara en förebild för dem och göra så att idrotten blir en 

plattform där glädjen får vara i fokus. Liknande resultat visas i Perry och Hoffmans (2010) 

studie där motivationen till att vara fysisk aktiv, enligt ungdomarna själva, till stor del 

kommer från tränaren. För att skapa goda förutsättningar för de unga kvinnorna att utöva 

någon form av fysisk aktivitet krävs därmed bra ledare som finner sätt att motivera dem till 
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förändrade och bestående vanor. 

 

Metoddiskussion 
Som ensam författare utfördes analysen av resultatet på egen hand, vilket kan påverka 

trovärdigheten. Samarbete med annan part kunde eventuellt lett till en djupare tolkning och 

förståelse för materialet. Då en befintlig relation fanns mellan intervjuaren och de unga 

kvinnorna i de individuella intervjuerna ställs frågan om det innebar en risk vid 

intervjutillfället, eller om det endast var gynnsamt. Enligt Hultén et al. (2007) kan en risk vara 

att relationen styr analyserarens tolkning av intervjupersonernas svar då en viss förförståelse 

kring intervjupersonernas bakgrund och livssituation fanns. Även det sociala samspelet 

mellan intervjuaren och intervjupersonerna, det vill säga intervjuareffekten, kan vara en risk 

eftersom den kan ha påverkat intervjupersonernas svar (Hultén et al., 2007). Den befintliga 

relationen bedöms emellertid här som övervägande positiv, då den ledde till en djupare 

förståelse för det intervjupersonerna pratade om och varför, eftersom intervjuaren bar med sig 

de observationer som gjorts utanför studien. Positivt var även att intervjuerna flöt på bra och 

kändes som förtroliga samtal. De ämnen som berördes under intervjuerna kan uppfattas som 

känsliga och det var därför viktigt att de unga kvinnorna kände sig trygga tillsammans med 

intervjuaren. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det ofta krävs ett förtroende mellan 

intervjuare och intervjuperson för att skapa möjligheten att lyckas med resultatet i en intervju. 

Studiens konfirmerbarhet gällande intervjuarens påverkan är betydelsefull att lyfta fram. 

Intervjuaren var under studiens gång medveten om den förförståelse och de förutfattade 

kunskaper som fanns kring intervjupersonerna och deras bakgrund. Intervjuaren kunde 

emellertid lägga dessa åt sidan under tiden för intervjuerna, för att sedan medvetandegöra dem 

i analysen. 

 

Under intervjutillfällena kunde det uppstå ett visst dilemma kring intervjuarens 

förhållningssätt gentemot intervjupersonerna. Det kan vara svårt att behålla rollen som 

insamlare av data då känsliga och personliga ämnen tas upp. Som medmänniska kan 

intervjuaren i vissa situationer vilja hjälpa deltagaren utanför ramarna för studien, vilket 

upplevdes i den föreliggande studien. Enligt Trost (2010) är den solidariska intervjun likväl 

viktig för att få fram ett bra resultat, då man som intervjuare försöker förstå och känna på 

samma sätt som intervjupersonen gör. 

 

De unga kvinnorna visade ett stort intresse av att delta i studien, vilket kan bero på 

möjligheten att få uttrycka sina åsikter och bli uppmärksammade. Likväl upplevdes en 

svårighet att faktiskt utföra intervjuerna. Vid flera tillfällen lät deltagarna bli att dyka upp, och 

intervjutillfällena fick därför bokas om åtskilliga gånger. De orsaker till frånvaro som sades 

var sjukdom, glömska, eller att inte längre vilja delta. Av nio tillfrågade unga kvinnor slutade 

studien med åtta deltagare. Problematiken kring att få intervjuerna att bli av kan bero på flera 

saker, där brist på tid är en betydelsefull faktor. Studien innefattar som nämnts känsliga 

ämnen vilket kan göra att deltagarna kände en viss oro att delta. Eftersom de är så få deltagare 

kan det finnas en rädsla för att deras anonymitet ska röjas i resultatframställningen. 

Exempelvis visste läraren om vilka personer som skulle delta i de flesta av intervjuerna. Det 

kan ha lett till att någon avstod från deltagande, samt att de unga kvinnorna inte vågade säga 

sin mening i alla lägen. Antagandena är svåra att belägga men fanns med som en tanke vid 

tolkningen av resultatet vad gäller studiens trovärdighet. 

 

Hur intervjuaren på bästa sätt kan ta sig an ämnet inför intervjuerna och vid 

sammanställningen av resultatet är en utmaning då ämnet kan uppfattas som känsligt. En 

fråga som fanns var hur deltagarnas omgivning, såsom skola, familj och vänner, skulle 
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reagera på det resultat som presenteras. Viktigast är dock de unga kvinnornas upplevelser och 

åsikter, och om de anser att författaren fått fram essensen i det de uttryckt, eller om dennes 

tolkning av resultatet ger en felaktig bild. För att styrka studiens resultat ytterligare skulle 

deltagarna kunna ges möjligheten att läsa sammanställningen av studien (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Det bör framhävas att resultatredovisningen bygger på både fokusgruppsintervjun och de 

individuella intervjuerna, men att uppdelningen av citat är något ojämn mellan de båda. 

Anledningen är att deltagarna i fokusgruppsintervjun ofta pratade i mun på varandra och 

ibland gav korta, medhållande svar, vilket gjorde att tydliga fragment ibland blev svåra att 

urskilja. Specifika citat togs därför främst från de individuella intervjuerna för att belysa 

resultatet genom de framtolkade kategorierna.  

 

Flera av intervjupersonerna hade svårigheter med det svenska språket, och en tolk hade därför 

kunnat vara till fördel vid intervjutillfällena. Om ett språk inte behärskas fullt ut kan det vara 

svårt att dela med sig av sina tankar och åsikter, och att dessa sedan tolkas på rätt sätt av 

intervjuaren (Trost, 2010). Å andra sidan hade det kunnat skapa en känsla av otrygghet bland 

de unga kvinnorna, eftersom det vid intervjutillfällena då hade varit två vuxna närvarande 

istället för en, där den ena dessutom hade varit okänd för deltagarna. Då intervjuaren sedan 

tidigare har en relation med de flesta av intervjupersonerna har denne emellertid lärt sig att 

förstå de unga kvinnornas sätt att prata och uttrycka sig, vilket gjorde att språksvårigheterna i 

dessa fall inte utgjorde något större problem. 

 

Enligt Lundman och Graneheim (2008) är en studie giltig om resultatet är applicerbart på 

andra kontexter än de som föreligger i studien. Den presenterade studien har som avsikt att 

bidra med ökad kunskap och förståelse för läsaren kring ämnesområdet; om resultatet anses 

vara överförbart på andra kontexter är därmed upp till läsaren att avgöra. Då en tydlig 

metodbeskrivning gjorts kan studien emellertid anses vara väl överförbar på andra studier. 

 

Konklusion 

För att kunna bryta den negativa trenden kring inaktivitet hos unga kvinnor med annan 

kulturell bakgrund än svensk krävs förståelse för de faktorer som påverkar målgruppen. Det är 

av vikt att lyssna på de unga kvinnorna och att skapa förståelse för de möjligheter och hinder 

som de själva anser påverkar deras val och beteende gällande fysisk aktivitet. Likväl är det en 

svår barriär att ta sig igenom eftersom det allmänna intresset för utövande av fysisk aktivitet 

var utmärkande lågt bland deltagarna i studien. Ointresset kan vara ett resultat av de unga 

kvinnornas kulturella bakgrund i kombination med de hinder för deltagande som upplevts 

sedan intervjupersonerna kom till Sverige. Förutom förståelse krävs även kunskap för att 

skapa nya positiva trender kring fysisk aktivitet. Information kring fysisk aktivitet och dess 

hälsofrämjande effekter, samt kunskap om var och hur utövandet kan gå till, bör spridas till 

barn och ungdomar, såväl som till deras familjer. 

 

Studien har en tydlig folkhälsovetenskaplig relevans då det är känt att den fysiska 

aktivitetsnivån bland unga kvinnor med annan kulturell bakgrund än svensk är låg, medan 

orsakerna till det är dåligt kända. Detta stöds av Regeringens beslut att satsa på fysisk aktivitet 

bland flickor och barn med invandrarbakgrund, där satsningen främst ska ske i skolan för att 

främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor. Studiens resultat bidrar med kunskap om de 

unga kvinnornas upplevda möjligheter och hinder, vilken kan ligga till grund för fortsatt 

hälsofrämjande arbete riktat till målgruppen. Utifrån de politiska målsättningarna, likväl som 

utifrån den vetenskapliga kunskapsbristen, krävs vidare studier för att kunna kvantifiera de 
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resultat som kommit fram i den presenterade studien. För att få en mer total bild av de fynd 

som gjorts hade en kvantitativ studie kommit väl till pass, där fler unga kvinnor skulle kunna 

nås. Många av de hinder som fanns för utövande av fysisk aktivitet var kopplade till skolan 

och ämnet Idrott och hälsa. Därmed hade det även varit intressant att undersöka hur lärarna 

arbetar för att skapa en bra interkulturell undervisning där alla elever, oavsett bakgrund, kan 

delta och få sina behov tillgodosedda. 
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             november 2011 

 

Undersökning om tjejers fritidssysselsättning kopplat till fysisk aktivitet 

 
Hej!  

 

Jag heter Lina Ejlertsson och läser sista året på det folkhälsopedagogiska programmet på Högskolan 

Kristianstad. Till mitt avslutande examensarbete vill jag gärna ha hjälp av just dig. 

 

I tidigare undersökningar har man sett att det inte är särskilt många unga tjejer, i åldern 13-16 år, som 

idrottar eller är med i någon förening. Detta gäller speciellt tjejer som har en annan kulturell bakgrund 

än den svenska, och jag är därför intresserad av dina synpunkter och tankar angående detta. Tanken är 

att vi sätter oss ned och samtalar kring dina fritidssysselsättningar och dina erfarenheter av idrott eller 

annan fysisk aktivitet. Detta samtal kommer att spelas in. Du väljer själv om du vill vara med eller 

inte, och du kan när som helst hoppa av om du inte vill fortsätta att vara med i undersökningen. Om du 

är yngre än 15 år behöver dina föräldrar ge sitt medgivande till att du deltar. 

 

Resultatet av studien kommer att presenteras i ett examensarbete, och även kunna användas som 

underlag för att skapa bättre förutsättningar för unga tjejer att ha en aktiv fritid. Resultatet kommer att 

presenteras så att studiedeltagarna inte kan kopplas ihop med något enskilt svar. 

 

 

Om det är något du undrar över är du välkommen att ta kontakt med mig. 

 

 

Med vänlig hälsning,    

 

Lina Ejlertsson 

lina@ejlertsson.se 

 

 

Jag vill vara med i undersökningen (datum/underskrift).     

 

 

Förälders underskrift (deltagare under 15 år).     
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