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Att bli en del av laget
Muslimska flickor idrottar mindre än andra flickor. Intervjuer med 
volleybolltjejer med muslimsk identitet visar att de har svårt att känna 
sig som en i laget. Deras ledare försöker behandla alla lika men borde 
istället se utanförskapet och söka efter gemensamma värden.

I  Sv e r I g e,  l I k S o m I  m å n g a  andra 
länder, ges ett ansenligt statligt stöd till 
den organiserade idrotten. Bakomlig-
gande skäl till stödet är bland annat att 
idrotten ses som en lämplig arena för 
socialisation, demokratiutveckling och 
integration. Idrottens integrerande 
förmåga är dock omdiskuterad eftersom 
det visar sig att grupper av etniska 
minoriteter inte uppfattar hur denna 
integration är tänkt att se ut (1,2). Den 
svenska idrottsmodellen har också fått 
kritik för bristande mångfaldsambitioner 
(3,4,5).

Boken, Muslim Women and Sports, 
ifrågasätter om västvärldens organisatio-
ner med inriktning mot idrott och fritid är 
rustade att möta de krav på förändring 
som ett mångfaldssamhälle ställer (6). De 
synpunkter som framförs berör bland 
annat hur kulturell härkomst tilldelas 
symboliska och stereotypa bilder av ”den 
andre”, utan att uppmärksamma sociala 
strukturer och maktmekanismer och hur 
sammanvävda klass och kön är med social 
identitet, religiös orientering, kultur och 
vardag.

Alla barns och ungas rätt till ett hälso-
samt liv, utbildning och fysisk utveckling, 
där lek och rekreation ingår, finns fastsla-
get i internationella deklarationer. Men 
oavsett deklarationer och policydokument 
vet vi att barns och ungas deltagande i 
idrott är avhängigt vad som sker på en så 
kallad mikronivå, det vill säga i den miljö 
som omger individen och grupper av 
individer. Vi vet också det finns ett 
mönster av lågt idrottsdeltagande bland 
grupper av flickor med muslimsk identitet 
och att detta mönster kvarstår år efter år. 

Få av de idrotter som traditionellt utövas 
av flickor och kvinnor i muslimska delar 
av världen verkar kunna attraherar flickor 
med muslimsk identitet i Sverige (3).

Flickor, idrott och mångfald
I dag finns viss kunskap om flickor från 
etniska minoritetsgrupper och hur deras 
sociala och kulturella identitet påverkar 
idrottsdeltagandet. I studier som mer 
generellt uppmärksammar motiv och 
förhållningssätt till idrottande framkom-
mer att flickor med etnisk minoritetsbak-
grund vill idrotta. De vill till exempel 
spela med i ett basket- eller fotbollslag 
eller delta i träning för den fysiska aktivi-
tetens skull. Dock finns en osäkerhet hos 
dem som inte är aktiva hur detta ska gå 
till. Med vem eller vilka man ska träna, 
hur kommer man med i ett lag, var och 
när kan man idrotta och räcker familjens 
resurser och tiden till? (7,8) Mer fördju-
pade studier om unga med muslimsk 
identitet och deras syn på kropp, kön och 
träning under uppväxtåren är dock få (9).

Kunskapen om hur lokala idrottsfören-
ingar arbetar med rekrytering av flickor 
och kvinnor från etniska minoritetsgrup-
per är mycket begränsad, och baseras ofta 
på utvärderingar av särskilda satsningar. 
Kunskapsläget kommenteras bland annat 
i rapporten Mångfald i Svensk Idrott (3). 

Intervjuer med flickor och ledare
Det övergripande syftet för vår studie var 
dels att undersöka föreningsledares arbete 
med mångfald, dels unga muslimska 
flickors erfarenheter av idrottsdeltagande. 
I fokus var lagspelsidrotten volleyboll, en 
vanligt förekommande idrott i länder med 
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muslimsk befolkning. Studien består av 
två separata intervjustudier baserade på 
ett strategiskt urval av deltagare: två män 
och en kvinna som representerade två 
volleybollklubbar i en storstadsregion 
samt tre muslimska flickor som tränar 
eller har tränat volleyboll i någon av 
föreningarna. De tre föreningsrepresen-
tanterna hade vid intervjutillfället arbetat 
som ledare eller tränare under ett par års 
tid och hade en begränsad eller ingen 
formell ledarutbildning i volleyboll. 
Flickorna var alla 13 år gamla födda i 
Sverige med föräldrar från Libanon, 
Tunisien och Iran.

Studien har som utgångspunkt haft 
teorier om det senmoderna samhällets 
upplösning av traditionella värden och 
gemenskaper och dess inriktning mot det 
individuella projektet. Detta så kallade 
modernitetsprojekt har i vår samtid 
kommit att bli alltmer flytande. Individen 
utlämnas i allt högre grad åt att skapa sig 
själv och sina egna livsvillkor, vilket får 
konsekvenser för samhällsutvecklingen i 
stort, för hur människors identiteter 

formas och deras känslor av grupp-
tillhörighet (10,11). Å ena sidan finns fokus 
på individens egen utveckling, å andra 
sidan behöver individer i ett samhälle 
präglat av mångfald kunna hantera de 
multipla identiteter som tillhörigheten till 
olika sociala och kulturella grupperingar 
medför. I ett mångfaldssamhälle uppkom-
mer således särskilda villkor för arbetet 
med integration, då uppmärksamhet 
behöver riktas mot hur sociala strukturer 
och maktrelationer mellan olika grupper 
verkar (12). I mötet mellan minoritets- och 
majoritetskulturer etableras ofta symbo-
liska bilder av ”den andre”, vilket bidrar 
till förutfattade meningar om vad olikhet 
representerar och hur denna ska förstås. I 
analysen av intervjuerna undersöker vi 
därför särskilt hur förutsättningar för 
socialisering och tillhörighet framträder i 
relation till hur flickorna upplever sitt 
idrottande.

Viktigt med föräldrarnas stöd
Studien indikerar ett antal förutsättningar 
som synes ha en avgörande betydelse för 

För flickorna i undersökningen är 
det viktigt att värna om den 
kulturella identiteten. Samtidigt 
känner de sig annorlunda och inte 
som en del av laget.



om idrottsdeltagandet ses som tillgäng-
ligt, hanterbart och i förlängningen 
meningsfullt utifrån i de intervjuade 
flickornas livsvärld. 

I flickornas utsagor framkommer att å 
ena sidan är det relativt enkelt att hitta till 
en volleybollklubb, å andra sidan är 
deltagandet i träningen inte lika enkelt. 
Flickorna relaterade ofta upplevda hinder 
till sin kulturella identitet och till hur 
idrotten bedrivs. Aspekter som klädsel 
och avsaknaden av att känna sig som en i 
laget gör att idrottsdeltagandet blir 
förknippat med känslor av att vara 
obekväm för andra och för sig själv. Man 
är med, men ändå till viss del utanför. Att 
börja träna, men också viljan att fortsätta, 
beskrivs som beroende av tränarens 
kompetens och upplevelsen av att ha kul. 
När det känns roligt vill de också rekom-
mendera sina kompisar att börja med 
volleyboll. Det framkom dock att det inte 
räcker med att ha en bra tränare och ha 
att roligt för att känna sig bekväm i rollen 
som idrottsutövare. 

En viktig aspekt var att känna stöd från 
föräldrarna, att de tycker att det är bra att 
idrotta. Behovet av föräldrastöd kan 
framstå som något överraskande eftersom 
det generellt finns en positiv inställning 
till idrott i det svenska samhället. Men i 
de vardagliga sociala sammanhang som 

dessa flickor rör sig i, är idrottens bety-
delse vare sig självklar eller uppmärksam-
mad (13). I internationell mångfaldsforsk-
ning betonas också vikten av föräldrarnas 
(särskilt pappans) stöd i relation till 
ungdomar från etniska minoritetsgrupper 
(14). 

Känner sig annorlunda
Behovet av att känna stöd för sitt idrot-
tande kan också relateras till upplevelsen 
av att vara eller uppfattas som annorlunda 
– och att det är jobbigt att uppfattas som 
annorlunda. Det mer eller mindre starkt 
upplevda annorlundaskapet är 
påfrestande, enlig flickorna själva, men 
också ansträngande för de flickor som de 
tränar tillsammans med. Sahar illustrerar 
detta dubbla förhållande: 

”När man har sjal och går till någon träning med 
svenska ungdomar, känner man att någonting är 
annorlunda för dem och man blir inte   
bemött på samma villkor.”   

Samtidigt konstaterar hon: 

”Det är kanske jobbigt att träna med sjal, eller 
vissa har problem med vilken klädsel de ska ta på 
sig för att kunna träna och vara anpassad för en 
muslimsk tjej med sjal. …alla muslimska tjejer 
som har sjal på sig borde känna till att man måste 
våga och inte skämmas, även om det inte så lätt i 
början.”

I Sahars utsagor om att våga och inte 
skämmas framträder erfarenheter av att 
vilja bli accepterad, och att kunna accep-
tera. I detta ligger att kunna delta, paral-
lellt med att kunna värna om den 
kulturella identitet som hon uppfattar att 
hon tillhör. Alla tre flickor var eniga om att 
deras religionstillhörighet inte utgjorde ett 
hinder för träning. Den finns med som en 
av flera delar i deras kulturella identitet 
och uppmuntrar snarare än hindrar 
deltagande. Men när de tränar vill de 
kunna vara sig själva, helst utan att behöva 
kompromissa med sin kulturella identitet. 
Detta återspeglas i Sahars fortsatta sätt att 
resonera om sina erfarenheter: 

”Det kan vara sjalen. Det är kanske lite jobbigt att 
träna med sjal… Det är skönare att ta av sig sjalen 
när de tränar med tjejerna. Jag tycker att det är 
lite dåligt att de inte kan göra det som de tycker 
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om … just att man kan träna på en viss tid för 
bara massa tjejer.” 

Att det kan kännas obekvämt att träna 
tillsammans med pojkar kom till uttryck 
genom att alla tre intervjuade ”visste” att 
andra muslimska flickor kan uppleva 
denna känsla, även om två av dem tonade 
ned sitt eget behov av att träna endast 
med flickor.

Alla behandlas lika 
I intervjuerna med ledarna framkommer 
att de gärna vill arbeta med en aktiv 
rekrytering av spelare med olika kulturell 
bakgrund – men att klubbarna inte har 
tillräckligt med resurser för att avsätta 
någon person till detta arbete. De var i 
första hand bekymrade över den generellt 
låga tillströmningen av unga till volley-
boll. Samtidigt var de tydliga med att 
klubbarna erbjuder volleybollträning för 
alla flickor oavsett bakgrund. Följande 
citat kännetecknar svaren på som frågan 
om rekrytering: 

”Jag skulle inte göra något speciellt – inget som 
jag inte gör för vilken tjej som helst som kommer 
och tränar … alla behandlas på lika sätt” (Mats). 

De förhållningssätt till träning och spel 
som istället lyftes fram var att med kul 
träning kunna både utveckla och behålla 
spelarna. Rolighetsperspektivet behövde 
kombineras med spelarnas egna vilja och 
fokus i de högre åldrarna:

 ”…det handlar mest om att övertyga dem att 
fortsätta längre och att börja träna seriöst. Det 
betyder att inte bara leka utan att verkligen ha 
ett mål” (Hans). 

På frågan om man behöver jobba på 
något särskilt sätt när ett lag är samman-
satt av spelare med olika kulturell 
härkomst påminde svaren om synen på 
rekrytering av spelare; alla är välkomna 
och alla behandlas lika.

”Kulturella skillnader inom ett lag kan finnas … 
men det är inget jag har tänkt på när jag tränar 
volleyboll … alla är olika och vissa tar stor plats 
och vissa är blyga. Det är ganska bra med 
lagidrotter att det är ett lag och att alla behand-
las lika. För vissa kan det ta längre tid att komma 
in i laget och för vissa går det direkt.” (Hans)

Denna neutrala hållning framkommer 
även i svaren på frågor om religionstillhö-
righet och dess eventuella betydelse för 
verksamheten: 

”Vi har ingen aning om vilken religion spelarna 
har överhuvudtaget och vi bryr oss inte om det” 
(Hans). 

Ledarna framhöll också att det viktiga 
med tränarskap är att vara bra på att lära 
ut; tränarskap har med personlighet och 
inte med kön att göra. 

Acceptera och bli accepterad
I studien har vi ägnat särskild uppmärk-
samhet åt hur förutsättningar för sociali-
sering och tillhörighet framträder i 
relation till idrottsdeltagande. Studien 
indikerar ett avstånd mellan upplevd 
tillgänglighet och utformningen av 
idrottsträningen. När analysen av flickor-
nas och klubbrepresentanternas utsagor 
läggs bredvid varandra framträder att 
dessa inte riktigt möts. Hur ska ledarnas 
tal om likhet möta flickornas upplevelser 
av annorlundaskap och olikhet? Till 
svensk idrott är alla välkomna, men hur 
deltagande ska generera delaktighet och 
känslor av tillhörighet framgår inte. En 
reflektion från studien är att ledarnas vilja 

att betona likhet och att inte uppmärk-
samma mötet mellan spelarnas kulturella 
olikheter skapar en bräcklig grund för ett 
idrottsutövande, där alla känner sig 
delaktiga i den gemensamma verksamhe-
ten. Det finns därför anledning att fortsatt 
undersöka bakomliggande skäl till att 
ledarna inte uttrycker någon nyfikenhet 
på de sociala sammanhang och processer 
som verksamheten består av.

Flickorna känner sig inte som en del av 
gruppen. Att känna sig som en fullvärdig 
deltagare är, som den norska mångfalds-
forskaren Kristin Walseth konstaterar, 
avgörande för om och hur känslor av 
tillhörighet ska kunna utvecklas (15). En av 

”Det räcker inte att ha 
en bra tränare och att 
ha roligt för att känna 
sig bekväm i rollen 
som idrottsutövare.”
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de mest angelägna delarna i skapandet 
av tillhörighet är att bli accepterad för 
den du är. Det kräver ett ömsesidigt 
möte – att bli accepterad och att accep-
tera. Om upplevelsen av att delta i ett 
socialt sammanhang väcker känslor av 
att vara obekväm inför sig själv och 
andra, och dessa känslor också är 
sammanvävda med kulturell härkomst, 
finns risk för att detta får konsekvenser 
för hur gruppgemenskapen utvecklas, 
och i förlängningen, för hur det fortsatta 
deltagandet kan komma att se ut. 

Utmana familjens kultur
Det kan finnas många skäl till att 
känslor av utanförskap uppkommer. För 
unga kvinnor med minoritetsbakgrund 
kan relationen mellan idrottandet och 
den egna kulturella tillhörigheten 
innebära en identitets- och socialise-
ringsprocess där konflikter mellan 
majoritetskultur, kulturell härkomst och 
generationer ingår. Denna process 
medför ofta, som nämndes inlednings-
vis, att individen utvecklar en multipel 
identitet, där han eller hon skiftar 
identitet i relation till den omgivande 
miljön. Vår studie illustrerar hur 
tillhörighet till flera kulturer också 
innebär att behöva utmana ens egen 
kulturella (familje)identitet och vardag-
liga erfarenheter på vägen mot att skapa 
sig en egen identitet. 

En viktig utgångspunkt för ett 
närmande mellan deltagare i en grupp 
är att lyfta frågor om vad det gruppge-
mensamma ska kännetecknas av. I 
sökandet efter strategier för en förbätt-
rad mångfald inom den organiserade 
idrotten bör, i enlighet med denna 
studie, en ökad uppmärksamhet riktas 
mot idrottsföreningars arbete på 
mikronivå, vilket exempelvis kan 
inbegripa att uppmärksamma hur 
deltagarnas familjer kan få möjlighet att 
bli bekanta med verksamheten, be om 
synpunkter på upplägg av träning, 
diskutera med deltagarna om inflytande 
och hur anhöriga kan bidra som resur-
ser i verksamheten och så vidare. 
Påpekandet kan tyckas självklart och 
gälla alla, oavsett kulturell bakgrund, 
men hur processerna kring det gruppge-
mensamma ser ut påverkar de förutsätt-
ningar och villkor som deltagarna 

uppfattar (15).  
Inom friluftsforskning kring mång-

fald och tillgänglighet diskuteras vad 
som behöver utvecklas och göras 
tillgängligt för att skapa ett friluftsliv för 
alla. På motsvarande sätt bör det vara 
rimligt att på föreningsnivå diskutera på 
vilket sätt idrottsverksamheten behöver 
utvecklas för ett ökat deltagande och en 
ökad delaktighet. Det är inte samhällets 
eller statens ansvar att driva volleyboll-
träning. Men staten, och i förlängningen 
den statligt finansierade idrotten, 
behöver med sina resurser verka för en 
(mental och fysisk) tillgänglighet till 
idrottsutövande, som också når grupper 
av unga som hitintills haft svårt att hitta 
in i idrotten.

Tillhörighet ger delaktighet
Studien är begränsad till storlek och 
omfattning, men på ett analytiskt plan, 
och med utgångspunkt tagen i vårt 
senmoderna samhälle framträder behov 
av att hitta gruppgemensamma värden i 
idrotten. En viktig aspekt är här hur 
sociala relationer inom och mellan 
idrottsutövare kan förstärkas. 
    Mer kunskap behövs också om 
muslimska flickors subjektiva erfaren-
heter av att delta i idrott under uppväxt-
åren. De multipla identiteter som unga 
människor med annan kulturell bak-
grund har att hantera skapar en spän-
ning kring vad som tilldelas värde i olika 
sammanhang. Att negligera känslor av 
utanförskap och behovet av att tydlig-
göra gruppgemensamma värden är att 
utestänga individer, exempelvis grupper 
av flickor med muslimsk identitet från 
föreningsidrotten. Med en ökad känsla 
av tillhörighet finns troligen möjlighet 
att attrahera och behålla en bredare 
grupp av unga flickor med muslimsk 
identitet.  
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