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Abstract 

The aim with the study was to analyze sport as integration arena from a coach perspec-

tive. Examine coaches experiences with working with integration of newly arrived 

children and adolescent, and what coaches identify as barriers, challenges and possibili-

ties for the team. Seven coaches were included and data was collected with semi-

structured interviews. During analyze the hermeneutic circle was central to bring un-

derstanding together with the theoretical mode, intercultural competence. The results 

show that the coaches had varying experience of working with newly arrived children, 

despite that, they identified the same challenges, language and understanding for the 

Scandinavian sports model for the parents and economy. They couldn’t see any barriers 

for newly arrived children to join the team. The possibilities were seen in bigger under-

standing for other humans and cultures, both for children and coaches. Further research 

should focus on the newly arrived children’s parent and their experience of Swedish 

sport organization.   
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Förord  

Den stora grekiska filosofen Platon lär ha sagt att kunskap är näring för själen. Kunskapen i 

detta fall bygger till stor del av information från mina intervjuer och därför vill jag rikta ett 

stort tack till deltagarna i studien som har ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter i 

ämnet. Jag vill också tacka min familj som alltid finns där för mig, stöttar mig, kommer med 

kunnande och nya infallsvinklar. Slutligen vill jag även tacka min handledare för att du hjälpt 

mig genom mina funderingar och trott på mig.  

 

Nu delar jag med mig av min nyfunna kunskap och hoppas att fler kan ha nytta av den. 

 

    Falun, den 8 juni 2016 
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Bakgrund 

”Det är nått av de vackraste jag sett”, orden är TV-producentens Fredrik Wikingssons och är 

en reaktion från dokumentärserien Trevlig folk deluxe när det blivande somaliska bandy-

landslaget får testa på inlines för första gången tillsammans med ett par äldre herrar. Herrar 

som enligt Wikingsson lika gärna kunnat rösta på det främlingsfientliga riksdagspartiet Sve-

rigedemokraterna. Tittarna får även ta del av fördomar mot de nyanlända, att de bara kan kas-

ta sten och sno cyklar verkar vara en samlad bild av de somaliska ungdomarna när svenskar 

intervjuas om vad de tycker om nyanlända, projektet och vilken chans de ger projektet att 

lyckas. I slutet av serien går Wikingsson tillsammans med Filip Hammar återigen ner på stan 

för att intervju svenskar om deras tankar kring projektet. Svaren den här gången tyder på en 

attitydförändring mot projektet och de somaliska invandrarna. Trevligt folk blev uppmärk-

sammat stort i media som ett framgångsrikt integrationsprojekt, dock går det att fundera kring 

om satsningen på de somaliska bandylandslaget har lett till en ökad integrering i samhället 

för deltagarna. Slutsatsen efter att ha sett både filmen och serien är att de ledde till en attityd-

förändring hos den befintliga befolkningen, men hur väl spelarna integrerades i samhället 

återstår att rapportera om. Bör verkligen integrering av nyanlända ske i projektform där delar 

av den befintliga befolkningen exkluderas medverkan eller är det lämpligare, ur ett integra-

tionssyfte att dessa nyanlända kommer in redan befintlig verksamhet?  

Idrottens förutsättningar 

Från 1990-talet och framåt har invandringen och flyktingtillströmningen till Sverige ökat och 

2014 gjordes uppskattningen att ca 16 % av befolkningen var födda utomlands (Statistiska 

centralbyrån 2014). Under 2015 ökade den svenska regeringen det statliga anslaget till idrot-

ten i syfte att ge idrottsrörelsen bättre förutsättningar att rekrytera ledare och utveckla verk-

samheten för att underlätta för individer med utländsk bakgrund att delta i svensk förenings-

idrott (Finansdepartementet 2015).  Agergaard (2011) menar att politiker ser två stora sociala 

vinster med integration genom idrotten, för det första har idrottsföreningarna potential att lösa 

integrationsfrågan till en lägre kostnad än om staten själva skulle genomföra samma arbetsin-

sats och för det andra, idrotten fostrar de nyanlända in i samhällets rådande normer och vär-

deringar. 

 

Enligt siffror från Riksidrottsförbundet (RF) hemsida är upp emot 90 % av alla barn och ung-

domar i Sverige någon gång under sitt liv medlem i en förening och idrotten spelar för många 
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barn och unga idag en central roll under uppväxten i Sverige (RF 2015). RF fungerar som 

idrottens övergripande huvudorganisation och tog 1995 fram dokumentet Idrotten Vill som är 

den svenska idrottens idéprogram. I policydokumentet finns den svenska idrottens värde-

grund framskriven (RF 2009). Genom Idrotten Vill (2009) betonar bland annat RF vikten av 

delaktighet, gemenskap och allas rätt till att vara med oberoende av kön, nationalitet, religion, 

etnicitet och sexuell läggning. Vilket gör det förståligt till att politikerna vänder sig till idrot-

ten i frågor som rör just integration utöver de ekonomiska fördelarna.  

 

I och med den ökade invandringen som skett i Sverige har idrottsrörelsen mött nya deltagare 

och stött på nya utmaningar. Utmaningarna uppstår då majoriteten av de som invandrar 

kommer från områden med annan kultur, religion och språk (Joyce 2013). Svensk idrott byg-

ger till stor del på ideella krafter (Idrotten vill, 2009). Många av ledarna runt om i Sverige på 

barn- och ungdomsnivå är oavlönade föräldrar och eldsjälar som ställer upp och gör det möj-

ligt för barn och ungdomar att vara en del av idrottsrörelsen (von Essen 2011). I och med det 

ideella ledarskapet är det svårt att ställa några större kompetenskrav på ledarna och många 

har inte samma pedagogiska utbildning som exempelvis lärare har (Redelius 2002). Vad är 

barn och ungdomsledarnas bild av idrotten som en möjlig arena för integration och hur ser de 

på deras möjligheter att integrera invandrare i den vardagliga verksamheten. Hur ser exem-

pelvis Kicki 46 år och Anders 35 år på möjligheten att jobba med integration på tisdagskväl-

lar kl. 18-19 i en barn- och ungdomsgrupp under ordinarie verksamhet?  
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Syfte 

Studien syftar till att analysera hur tränare på olika nivåer inom olika idrotter upplever idrot-

ten som integrationsarena.  

Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter har idrottsledarna i att arbeta med integrering och etniskt mångfald 

inom ramen för föreningsverksamheten?  

 Vilka hinder, utmaningar och möjligheter ser idrottsledarna om fler ungdomar med 

invandrarbakgrund skulle söka sig till deras föreningsverksamhet?  

 Vilka kompetenser anser idrottsledarna sig behöva för att kunna jobba med integre-

ring och etnisk mångfald? 
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Tidigare forskning  

I följande avsnitt är avsikten att redovisa det aktuella forskningsläget inom fältet idrott och 

integration. Sökningarna har koncentrerats på Sverige och de nordiska länderna då idrottens 

uppbyggnad och stuktur är väldigt lika varandra till skillnad från andra delar av världen. Lit-

teratursökningarna har koncentrerats till nyanländas möjlighet till integration genom idrotten 

samt forskning kring idrottsledare. Som avslutning följer även en redogörelse över kunskaps-

läget inom ramen för skolans verksamhet med fokus på lärare och pedagogers syn på integra-

tionsperspektivet.   

Idrott och integration 

Enligt den kunskapsöversikt Norberg gjorde för RF 2002 återfanns endast fyra studier som 

undersökt svensk idrott ur ett integrationsperspektiv, varav två studier inte renodlat undersökt 

integration och två hade endast studerat fotbollen. Mycket av den senare forskningen kring 

integration och idrott har fokuserat på den som ska integreras (Dartsch & Pihlblad 2012). I 

följande avsnitt redovisad den forskning som påträffats publicerad efter Norbergs kunskaps-

översikt.  

 

I Sverige har idrottsrörelsen genomfört olika projekt där syftet varit att få fler barn och unga 

att börja föreningsidrotta. Handslaget, en av regeringen tillsatt speciell idrottssatsning inne-

höll en målsättning som handlade om att öka förutsättningarna till integrering genom idrotten 

(Hertting & Karlefors 2012) har utvärderats. Hertting och Karlefors (2012) menar att det inte 

utifrån de gjorda utvärderingarna har genomförts någon kritisk analys kring svårigheter som 

nyanlända barn kan uppleva vid mötet med idrotten. Utvärderingarna visar på att idrotten har 

en begränsad förståelse för individer som inte väljer att delta i föreningsidrotten och att dessa 

individer bör anpassa sig efter idrotten och inte idrotten efter individen (Hertting & Karlefors 

2012). Reyes (2007) genomförde ytterligare en utvärdering av Handslagets alla delprojekt i 

uppdrag åt RF och summerar genomförda projekt med att det inom svensk föreningsidrott 

finns brister i mottagandet av nyanlända.   

 

Enligt en statistisk undersökning genomförd i samarbete med RF och SCB under 2010 är 

många barn med utländsk bakgrund med i den svenska föreningsidrotten även om resultaten 

visar på att det finns betydande skillnader mellan flickor och pojkars deltagande (RF 2010). I 
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studien framkom även att utländska barn i större utsträckning vill att deltagaravgifterna för att 

kunna idrotta i organiserad form sänks.  

 

Enligt RF (2010) favoriserar inte barn och unga med utländsk bakgrund nödvändigtvis sam-

ma idrotter som barn med svenskt ursprung, så kallad kulturell igenkänning (Fundberg & 

Lagergren 2010), vilket också stöds av Hertting och Karlefors (2016) som visar på att barn 

från andra länder har andra referenser till organiserad idrott än den Sverige erbjuder. Krouwel 

m.fl. (2006) fann i sin undersökning att en av de starkaste motivationsfaktorerna för nyanlän-

da till deltagande i föreningsidrotten var möjligheten att träffa människor från samma bak-

grund som en själv, med viss variation beroende på etnicitet. Ändå är många av de svenska 

forskarna är överens om att idrotten kan vara en bra mötesplats för nyanlända att integreras i 

det nya (svenska) samhället, däribland Peterson (2000), Idrottsstödsutredningen (2008), 

Sandström och Nilsson (2008) och Andersson (2009), men enligt en litteraturgenomgång från 

2012 menar Fundberg (se Dartsch & Pihlblad 2012) att kunskapsläget kring idrotten som 

integrationsarena är tvetydig.  

 

Fundberg ställer sig själv kritisk till idrotten ur ett integrationsperspektiv. Han ställer sig frå-

gan om idrotten är tillräckligt självkritisk när det kommer till dess förmåga att fungera som 

en positiv integrationsarena då idrotten bland annat bygger på utslagning (Fundberg 2004). I 

tävlingsmomentet skapas en vi och dem känsla, just vi och dem kan negativt påverka integra-

tionen enligt Lahdenperä (2011), Peterson (2000) menar däremot att vi och dem är positiva 

för integrationen inom idrotten. Krouwel m.fl. (2006) fann i sin enkätstudie, gjord på neder-

ländska nyanlända, att en tredjedel av respondenterna från olika etniska grupper upplevt ne-

gativa associationer i samband med idrott, så som diskriminering och hot. De idrotter som 

utmärkte sig negativt var lagidrotter och bollidrotter så som hockey, vattenpolo och fotboll. 

Hur utfallet av mötet mellan idrotten och de nyanlända blir beror enligt Fundberg (2004) på 

ledare, spelare, föräldrar och andra i föreningen och han betonar vikten av kvalité i mötet 

istället för kvantitet. 

Den nordiska idrottsledaren 

Idrottsledaren är en nyckelperson inom barn och ungdomsidrotten, men vem eller vilka väljer 

att ställa upp som idrottsledare? En fråga som Redelius (2002) försökte svara på i sin avhand-

ling. Hennes resultat visar att idrottsledare på ytan kan verka som en homogen grupp, men att 

det finns betydande skillnader mellan olika idrotter och att det är svårt att dra några generella 
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slutsatser om vem idrottsledaren är. Eliasson (2009) menar dock att idrottsledaren har en stor 

påverkan på barnen och kan implementera och överföra värderingar.  

 

Ottesen och Jensen (2007) har försökt skapa sig en bild av vem den danska föreningstränaren 

är i likhet med Redelius (2002) som försökte kartlägga den svenska föreningstränaren. Studi-

ernas resultat är slående lika vilket leder till antagandet att studierna även är generaliserbara 

på norsk idrott. Ottesen och Jensen (2007) fann att det inom den danska tränarkåren fanns 

skillnader mellan vad som uppfattades som manliga och kvinnliga tränarkompetenser. Kvinn-

liga tränare uppfattade sig själva oftare som pedagoger och värdesätter bland annat social 

kompetens medan de manliga tränarna såg sig själva som coacher och var mer prestationsori-

enterade. Bjerregaard, Nielsen, och Ottesens (2009, refererad i Agergaard 2011) resultat visar 

att de intervjuade danska tränare känner ett litet ansvar för att verka för integration om de 

måste kompromissa mellan integration och det idrottsliga, samma sak gäller för hälsoaspek-

ten och idrotten ur ett socialt perspektiv.  

 

Sundvoll och Tjønndal (2015) har undersökt hur två tränare i en norsk idrottsförening prak-

tiskt arbetar med integrering av nyanlända till idrottsföreningen. I studien framkommer det att 

tränarna anser att kommunikation är den viktigaste pusselbiten för lyckade träningar ur ett 

integrationsperspektiv. I övrigt pekar inte studiens resultat på att de två tränarna upplever att 

de behöver någon speciell kunskap för att jobba med integration på träningarna. Hertting och 

Karlefors (2016) har intervjuat sex barn som alla är nyanlända till Sverige om deras upplevel-

ser av idrotten. Deras studie visar bland annat att barnen önskade att tränarna pratade lång-

sammare på grund av sina egna bristande språkkunskaper i svenska, återigen kommunikation. 

Sundvoll och Tjønndal (2015) resultat står i motsats till vad Reyes (2007) identifierar efter en 

genomgång av de 27 projekt som genomförts inom Handslagets speciella insatser. Enligt Re-

yes (2007) är det ”en svår och komplicerad uppgift att integrera personer med utländsk bak-

grund i det lokala samhället. Detta ställer speciella krav på idrottsledare och föreningar. Det 

finns behov av att komplettera ledarutbildningen med ett nytt avsnitt, ämnet idrott, mångfald 

och integration” (s. 27). Då Sundvoll och Tjønndal (2015) endast studerat två tränare i sam-

ma förening är det svårt att dra några generella slutsatser från deras resultat även om de kan 

ge en indikation.   

 

Mycket lite forskning har fokuserat på föreningsledaren och speciellt i integrationsprocessen 

inom den svenska idrottsforskningen. Uppfattningen stöds av bland att Redelius (2002) som 
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menar på att forskningen på barn och ungdomsledare är mycket tunt. I sin avhandlig lyfte 

Redelius (2002) några få studier, dock ingen som är publicerad efter 1990. I och med samhäl-

lets och idrottens förändrade villkor så anses inte dessa studier vara av sådan relevans att de 

tas upp i detta avsnitt. Hertting och Karlefors (2012) söker i sin studie förståelse för nyanlän-

da barn, deras föräldrar och idrottsledarnas upplevelser och erfarenheter i mötet med svensk 

idrott, en av tre forskningsfrågor lyder ” vilka erfarenheter har idrottsledare av barn- och ung-

domsidrott ur ett integrationsperspektiv?” (s. 5). Frågeställningen besvaras inte i den aktuella 

studien som publicerats under 2012, utan Hertting och Karlefors skriver att datainsamlingen 

för att kunna besvara frågeställningen pågår, i skivande stund har inget resultat från den stu-

dien påträffats. Ur ett internationellt perspektiv påpekar även Kerr och Moore (2015) att 

forskningen på tränarna ut ett integrationsperspektiv är bristfällig, de lyfter några få studier 

som undersökt elittränarens integrationsprocess i det nya landet. Kerr och Moore (2015) har 

själva genom intervjuer sökt förståelse för hur immigranter från forna Sovjetunionen anpassat 

sig efter det Nya Zeeländska idrottskulturen. Resultatet visar att tränarna, som alla är verk-

samma på barn- och ungdomsnivå tvingats anpassa sig efter den nya kulturen och dess nor-

mer. 

Integration genom skolan 

Enligt den forskningsöversikt Brunar (2010) gjort anser han att den svenska forskningen 

kring nyanlända, svenska skolan och integration inte är tillräcklig för att dra några konkreta 

slutsatser kring vad som fungerar, samt att ingen forskning fram till 2010 har gjort några för-

sök till att jämföra Sverige med andra länder. Enligt Brunar (2010) framkommer det dock att 

kommunikationen mellan nyanlända, deras familj och lärarna är av vikt för att skapa en bra 

relation och att det enligt forskningen är lärarens ansvar att komma underfund med hur den 

kommunikationen lämpligast bör ske. Lärarens bemötande spelar stor roll för hur nyanlända 

uppfattar skolundervisningen (Cederberg 2006). Likheter går att finna med Fundberg (2004) 

när han poängterar kvalitén i mötet samt Kerr och Moores (2015) resultat som visar på att det 

som ledare är viktigt att anpassa sig efter barnen. Ungdomarnas olika etniska bakgrunder och 

erfarenheter innan de kommer till Sverige ställer andra krav på idrottslärarna enligt Hultfeldts 

avhandling från 2015, ett liknade resultat redovisade Norberg redan år 2000 beträffande de 

nya krav som ställs på lärarna i ett mångkulturellt klassrum. 
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Sammanfattning av forskningsläget 

Mycket av den forskning som är gjord på svensk idrott och integration är i projektform med 

RF som uppdragsgivare och har fokuserat på utövarnas perspektiv på föreningsidrotten som 

integrationsarena. Hertting och Karlefors (2012) ämnar undersöka ledarperspektivet men har 

ännu inte publicerat något resultat. I och med att Sverige använder den så kallade skandina-

viska idrottsmodellen som till stor del bygger på ideella ledare för en fungerande verksamhet 

har även forskningsläget i Danmark och Norge undersökts. Endast en studie från Norge har 

undersökt tränarnas egna reflektioner kring tränarskapet och dess integrationsmöjligheter, 

dock baserades urvalet på endast två informanter som var verksamma inom samma tränings-

grupp. Ur ett deltagarperspektiv framkommer kommunikation en viktigt pusselbit för att del-

tagarna ska uppleva idrotten som positiv i integrationssyfte.    

 

I och med det aktuella forskningsläget har det identifierats en kunskapslucka på fältet. Som 

det poängterats tidigare har forskningen fokuserat på deltagarperspektivet gällande idrott och 

integration. Det finns i dagsläget ingen identifierad studie som undersökt vilka krav integra-

tionsprocessen ställer på ordinarie verksamhet samt vilka kompetenser föreningstränarna an-

ser sig behöva för att aktivt jobba med integration inom ramen för ordinarie verksamhet. I 

Sverige finns det både avslutande och pågående projekt som handlar om att integrera barn 

och unga i samhället genom idrotten, men det är just i projektform med en uttalad målsätt-

ning att fokusera på integrationsperspektivet.  
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Teoretisk bakgrund 

Följande avsnitt syftar till att presentera de teoretiska utgångspunkter som studien vilar på. 

Först ges en beskrivningen av interkulturell kompetens för att därefter gå i på vilka upplevda 

kompetenser en tränare anses behöva. Valet av dessa två har skett utifrån studiens problem-

område och frågeställningar. Avsnittet avslutas med en definition av nyanlända och integra-

tion samt en argumentation till hur dessa modeller ska komma att användas.  

Interkulturell kompetens  

Inom sociologi är kultur ett samlingsord för det en grupp människor genensamt delar, det kan 

vara andligt, materiellt, intellektuellt eller emotionellt. Värdet av de gemensamma kan dock 

uppfattas och användas olika av individerna (Banks, Banks, & McGee 2010). En individs 

skicklighet och kunskap inom ett visst område för att utföra ord eller handling definieras som 

kompetens (UNESCO 2013). Enligt UNESCO:s definition med stöd av de mest framstående 

forskarna inom fältet är interkulturell kompetens förmågan att besitta adekvat kunskap om 

olika kulturer samt kunskap om hur olika individer från skilda kulturer interagerar med var-

andra. Interkulturell kompetens handlar om förmågan att uppmuntra och upprätthålla kontak-

ten mellan individer från olika kulturer och nyttja både kunskap och attityder i integrations-

processen (UNESCO 2013). UNESCO:s definition stöds bland annat av Deardorff (2004) 

som är en framstående forskare på området och hennes arbete för ofta citerat. Syftet med De-

ardorffs studie 2004 var att definiera och finna ut lämpliga metoder för att bedöma interkultu-

rell kompetens, undersökningsdeltagarna bestod bland annat av flertalet amerikanska forskare 

som just studerar interkulturell kompetens. Resultatet visar att definitioner där kommunika-

tion och beteende är primärt dominerar. 

 

Deardorff (2004) menar att interkulturell kompetens börjar med attityd på individnivå vilket 

leder till en viss interaktion (resultat). Hur stor interkulturell kompetens en individ besitter 

beror på attityd, kunskap/ förståelse och vilka färdigheter som uppnåtts. Figur 1 är hämtad 

från Deardorff (2004) och modellen visar på komplexiteten i förvärvandet av interkulturell 

kompetens. Trots komplexiteten menar Grimminger (2011) att det finns en mall för interkul-

turellt kompetensbeteende som innefattar att pedagogen bör erkänna den kulturella mångfal-

den i gruppen och att interkulturell kompetens bör ses som ett önskvärt utbildningsområde för 

barn och unga. Pedagogen bör också vara försiktig med att förklara barns olikheter grundat 
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endast på kulturella skillnader då det inte alltid är hela sanningen till barn olikheter enligt 

Grimminger (2011). 

  

Figur 1. Processmodell av interkulturell kompetens framarbetad av Deardorff (2004).  

 

Interkulturell kompetens skulle kunna sammanfattas som en individs förmåga att etablera och 

upprätthålla en relation, kommunicera med minimal ansträngning utan att information går 

förlorad och samarbeta för att åstadkomma något av gemensamt intresse. För att uppnå dessa 

förmågor behöver individen adekvat kunskap, en positiv attityd, medvetenhet samt vissa för-

mågor, som exempelvis att kunna lyssnat och analysera (Deardorff 2004). 

Idrottsledarens kompetens  

International Council for Coaching Excellence (ICCE) publicerade år 2012 International 

Sport Coaching Framework 1.1. Syftet med publikationen, som är ett samarbete mellan ICCE 

och Association of Summer Olympic International Federations, är att försöka definiera trä-

narskapet och dess kompetenser inom EU. ICCE (2012) delar in tränarskapet i fyra olika 

kompetensnivåer, där tränarnivå 1 och 2 är mer deltagarorienterad och riktar sig mot nybörja-

re, så som barn och ungdomar. Tränarnivå 3 och 4 är mer uppgiftsrelaterad och fokus ligger 
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på tävlingsidrott och prestation. De kompetenser som listas sammanfattas enligt Gerrevall 

och Hageskog (2011) som kunskap om praktiskt utövande, praktiskt och teoretiskt kunnande 

samt kunskap om mellanmänskigt handlande. ICCE (2012) förespråkar att ju högre tränarni-

vå desto mer kunskap inom respektive område bör invididen besitta. Publikationen är skrivet 

ut ett mycket generellt perspektiv då idrotten och tränarskapet skiljer sig, inte bara mellan 

olika länder utan även inom olika idrotter (ICCE 2012). Tolkningen av publikationen är dock 

att den riktar sig mer mot tränarnivå 3 och 4 för att säkerställa kompetensbehovet bland euro-

peiska elittränare medan hur kompetensnivån ska säkerställas på tränarnivå 1 och 2 uteläm-

nas. Målet med individers idrottande enligt ICCE (2012) tycks vara att få fram elitidrottare på 

hög internationell nivå medan Idrotten vill (2009) poängterar vikten av att så många som 

möjligt är med i idrotten så länge som möjligt oberoende målsättning. 

 

Både ICCE (2012) och Idrotten Vill (2009) anser att det ideella ledarskapet är viktigt inom 

idrotten, samtidigt som ICCE (2012) menar att de ideella ledarna inte alltid har den kompe-

tens som krävs för att vara en duktig tränare. Ideella barn- och ungdomstränare i Sverige 

hamnar enligt ICCE:s definition på tränarnivå 1 eller 2 och har då enligt kompetensstegen 

begränsad kunskap kring bland annat mellanmänskliga beteenden, relationer och kommuni-

kation. Den ökade invandringen till Sverige har lett till att fler barn och ungdomar med olika 

kulturella bakgrunder söker sig till idrotten. Den ökade mångfalden och tränarnas kontakt 

med utövare från andra kulturer ställer också krav på de ideella tränarnas sociala kompetens 

och deras förmåga att kommunicera (Lustig & Koester 2014).  

 

Gerrevall m.fl. (2006) undersökte vad 48 aktiva ledare representerade från fyra olika special-

idrottsförbund anser om det informella lärandets betydelse för ledarutvecklingen och hur ak-

tivitetsledare värderar sina ledarerfarenheter inom idrotten. I analysen konstaterar författarna 

att den kompetens en idrottsledare bör besitta är komplex och varierande. De har valt att dela 

in föreningsledarens behövda kompetenser i fem områden, funktionell kompetens, psykolo-

gisk kompetens, didaktiskt orienterad coachingkompetens, kommunikativ kompetens och 

administrativ kompetens. Inom kommunikativ kompetens listas bland annat förmågan att 

kunna kommunicera med föräldrar, skapa gemenskap i gruppen och samtidigt se alla i grup-

pen, hantera människors olikheter, kunna förstå och lösa konflikter samt inspirera deltagare 

(s. 40).  

 



 

18 

Integration av nyanlända 

En invandrare är en person som flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig där under 

en längre tid, begreppet kan likställas med immigrant. Enligt Nationalencyklopedin (NE) är 

ordet invandrare opreciserat och det är oklart i dagligt tal om begreppet avser. I kommande 

studie görs ingen skillnad på utländska medborgare, utrikes födda personer eller andra gene-

rationens inflyttade, det vill säga, personer som själva är födda i Sverige men med minst en 

av föräldrarna födda utomlands. En invandrare har själv valt att lämna hemlandet, till skillnad 

mot en flykting som på grund av olika orsaker (exempelvis krig, religion och/ eller politiskt 

uppfattning) tvingats lämna hemlandet. Då det kan vara svårt för idrottsledare att veta på vil-

ka grunder barn och unga lämnat sitt hemland kommer fortsättningsvis begreppet nyanlända 

att användas som ett samlingsbegrepp. Ordet integration saknar en tydlig definition och bör 

enligt NE definieras innan det används. Fortsättningsvis används begreppet för att ge uttryck 

för de sociala processer som minoriteter (i det här fallet nyanlända) går igenom för att bli en 

del av det svenska samhället. Integrering kallas den process som förenar någonting, i det här 

fallet människor. Integration och adaption, det vill säga anpassning till nya yttre omständig-

heter är inte helt olika varandra. Ett av de större hindren för integration är enligt Lahdenperä 

(2011) konstruktionen av vi och dem, människans identitet konstrueras genom förenklingar 

och generaliseringar av den komplexa sociala verkligheten. Vi-begreppet är positivt laddat 

medan ”de andra” är laddat med mer negativa värderingar vilket påverkar synen på männi-

skan och möjligheten till integration (Lahdenperä 2011).  

Operationalisering  

Ovanstående valda teoretiska perspektiv, så som interkulturell kompetens och definierad trä-

narkompetens enligt ICCE (2012) syftar till att fungera som verktyg för att underlätta analy-

seringen och tolkningen av den insamlade empirin. Inom hermeneutisk forskning används 

teorier främst i beskrivande syfte, beskrivningen ska vara så generell som möjligt och gärna 

flerdimensionell (Hassmén & Hassmén 2008). Då studiens primära fokus ligger i att under-

söka ledarnas kunskap, kompetens och erfarenhet inom integration kommer interkulturell 

kompetens att spela en central roll i analysprocessen för att förstå hur interaktionen mellan 

människor som har olika bakgrunder kan ske. För att kunna besvara studiens frågeställningar 

ansågs det nödvändigt att definiera vissa begrepp. Begreppen är vida och tolkningen av deras 

innebörd kan skifta. Målsättningen med definitionerna är att skapa en samsyn på begreppen 

genom hela studien. Det bör även poängteras att begreppen tränare och ledare används syno-

nymt i arbetet.   
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Metod 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) finns det två former av empirisk data, kvantitativ och 

kvalitativ, där den kvalitativa syftar till skapa förståelse genom tolkning av insamlat material. 

Data av kvalitativ karaktär är lämplig om syftet handlar om att söka förståelse för människors 

känslor, tankar och upplevelser (Gratton & Jones 2010; Hassmén & Hassmén 2008), därav 

föll på att använda kvalitativ data för att besvara studiens syfte. Inom kvalitativ metodteori är 

tolkningsprocessen central, där den hermeneutiska spiralen används för att bringa förståelse 

för materialet (Hassmén & Hassmén 2008). Den hermeneutiska spiralen visar på en växel-

verkan mellan förförståelse och erfarenhet. Ju större förförståelse det finns för ett fenomen, 

desto större erfarenhet och tvärt om (Thurén 2007).  

 

Fenomenologi är en av flera vetenskapliga inriktningar inom hermeneutiken, men kan också 

ses som en metod (Hassmén & Hassmén 2008). Fenomenologi handlar om att beskriva en-

skilda individers upplevelser av ett fenomen och fokusera på innebörden av dessa (Dahlgran 

& Johansson 2015). Trots att det handlar om att studera enskilda individer finns det inom 

fenomenologi ett grundantagande om att det går att finna liknade erfarenheter hos andra indi-

vider för att mer generellt kunna förklara ett fenomen (Hassmén & Hassmén 2008).  

Datainsamling 

För att kunna samla in data av kvalitativ karaktär har det genomförts halvstrukturerade inter-

vjuer (se bilaga 1). Denna form för intervjuer består av en i förväg bestämd frågeföljd men en 

blandning av öppna och fasta svarsalternativ som kan kompletteras med eventuella följdfrå-

gor (Hassmén & Hassmén 2008). Följdfrågorna kan användas för att säkerställa att informan-

tens svar på en fråga uppfattats korrekt samt ge möjlighet till förtydligande och fördjupande 

kring en eller flera frågor (Gratton & Jones 2010). En fördel med halvstukturerade intervjuer 

är att det är möjligt för informanterna att dela med sig av attityder och beteenden som inte är 

uppenbara för forskaren utifrån den egna förförståelsen för undersökt fenomen.  

 

Att genomföra intervjuer kan vid första anblick verka som ett enkelt sätt att samla in data på, 

dock kräver det en hel del förberedelser (Hassmén & Hassmén 2008). För att säkerställa att 

intervjumallen behandlar adekvata frågor kopplat mot studiens syfte och frågeställningar, 

inga konstiga eller svårförståliga formuleringar eller dylikt har det efter konstruerande av 

mallen genomföras en pilotintervju där frågebatteriet testas. Pilotintervjun har dessutom fun-
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gera som ett test för den valda analysmetoden. Detta för att säkerställa att materialet uppvisar 

godtagbar reliabilitet och validitet (Hassmén & Hassmén 2008). Gratton och Jones (2010) 

menar också på att det krävs övning för att bli en skicklig intervjuare, där av var det angelä-

get att testa intervjumallen utifrån intervjuarens perspektiv för att öva på att ställa frågor och 

följdfrågor, även den tekniska utrustningen ges möjlighet att testas (Dalen 2015). Innan pilot-

intervju genomfördes skickades den till handledaren tillsammans med studiens syfte gör 

gransknig.   

 

Totalt genomfördes sju intervjuer som tog mellan 30-45 minuter. För att kontrollera längden 

på intervjun har pilotintervjun fungerat som ett riktmärke när informanterna delgavs informa-

tion om hur lång tid intervjun beräknades ta. Därefter lades det till extra tid på den beräknade 

tiden i informationsbrevet så att informanterna inte skulle avsätta för lite tid och känna sig 

stressade. Intervjurena har genomförts på platser valda av informanterna för att de ska känna 

sig trygga (Gratton & Jones 2010).  

Urval 

Till studien har informanterna rekryteras genom klusterurval. Ett urval som Hassmén och 

Hassmén (2008) menar innebär att urvalet sker i flera steg där målsättningen är ”att få så stor 

spridning och variation som möjligt vad gäller undersökningsvariablerna” (sid. 97).  Syftet 

med användandet av klusterurval var att öka spridningen i form av representation från fler än 

en idrott. Inklusionskriterierna för medverkan i studien var att deltagarna i dagsläget ideellt 

jobbar som idrottsledare på barn och/ eller ungdomsnivå inom en av de utvalda idrotterna i 

regionen samt att föreningen är ansluten till RF. Enligt RF:s definitioner är man barn upp till 

12 års ålder och ungdom upp till 20 års ålder. Informanternas kön eller ålder har inte påverka 

deras möjlighet att delta i studien. Föreningstränare vars erfarenhet att jobba med integration 

skett i projektform exkluderades med motivet att syftet med studien är att undersöka den be-

fintliga verksamheten.  

 

För att komma i kontakt med föreningarna i vald region, två mellanstora städer i Svealand, 

användes hemsidan IdrottOnlines sökfunktion, sökningarna begränsades geografiskt. Ett mejl 

skickades sedan ut till majoriteten av klubbarna i de två utvalda kommunerna. Föreningar 

som inte har någon breddverksamhet exkluderades tillsammans med föreningar som inte be-

drev barn- och ungdomsverksamhet. Då förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika idrotter 

har det gjorts ett medvetet val att inkludera både lag- och individuella idrotter. Vidare gjordes 
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valet att kontakta idrotter av olika karaktär, sådana som kräver lite utrustning för att kunna 

delta till idrotter där utrustningen är av mer omfattande karaktär, samt vinter- och sommarid-

rotter.  

 

Efter mejlkorrespondens med intresserade klubbar och föreningsledare erbjöds informanterna 

att ge förslag på dag, tid och plats där de ansåg vara lämpligt att genomföra intervjun. I sam-

band med detta fick informanterna även ta del av ett informationsbrev. Innan någon intervju 

påbörjades erbjöds informanterna chansen att återigen läsa igenom informationsbrevet och 

ställa frågor kring studien.  

 

Nedan följer en kort introduktion av respektive informant som valde att delta i studien. In-

formanterna har försetts med fiktiva namn, detta för att försvåra för läsaren att koppla ihop 

svaren med enskilda individer, även namn på orter, stadsdelar och föreningar har exkluderats 

för att undvika spårning. 

 

 Frank är cirka 35 år, utbildad idrottslärare och handbollstränare för klubbens damlag 

samt att han tränare i ett flicklag i föreningen. Han har själv testat på flera olika idrot-

ter som barn men det var handbollen som var roligast och därav valet att bli hand-

bollstränare. Frank har lång erfarenhet av tränarskapet och är även utbildare på Platt-

formen som ges av SISU idrottsutbildarna.  

 Lena är även hon tränare ett flicklag i handboll. Hon är cirka 45 år och jobbar som lä-

rare på en eftergymnasial skola. Lena spelade handboll som ung och idag spelar hen-

nes barn vilket bland annat lett till att hon engagerat sig som tränare i föreningen. Id-

rottsligt har hon gått några av utbildningarna SISU idrottsutbildarna ger inom ramen 

för tränar- och ledarskap.    

 Lars har varit aktiv i den lokala judoföreningen av och till sen den startade och är ut-

över behörig klubbtränare även ordförande i föreningen. Lars är runt 55 år gammal 

och jobbar idag som lärare. Idag är han tränare för den yngre gruppen i en förening 

som har en uttalad policy om att inte bedriva någon elitverksamhet.  

 Karl är cirka 45 år och tränare i sina bägge barns fotbollslag. När barnen spelade ban-

dy var han även tränare där, men fann inte bandyn lika rolig som fotbollen ut ett trä-

narperspektiv. Han har varit tränare i snart 10 år utbildat sig i sitt tränarskap genom 

svenska fotbollsförbundets fortbildningar.   
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 Anna är cirka 45 år och beskiver sig som en aktiv person både ut ett fysiskt perspektiv 

men även ur en samhällelig aspekt. I hennes arbete ingår att jobba med strategier för 

att få människor mer fysiskt aktiva. Hon är ledare för cirkelträning men hennes erfa-

renheter speglas främst av hennes upplevelser från att vara fotbollsförälder.  

 Per är engagerad i den lokala längdskidföreningen. Han är runt 35 år gammal och 

jobbar som psykolog. Per har en bakgrund som skidåkare och när han fick frågan om 

att engagera sig i föreningen valde han att göra det. Via gymnasiet har han gått första 

steget i svenska skidförbundets utbildningsstege. 

 Mohamed är i 20-årsåldern och kom till Sverige från Syrien för två år sedan. Han är 

engagerad i den lokala simskolan för yngre barn. Han har tidigare själv tränat simning 

och valde att bli ledare för att han tycker att simning är bland det roligaste som finns. 

Mohamed har bara varit tränare i ett par månader i Sverige, men har viss tränarerfa-

renhet från sitt gamla hemland. Han har inte gått någon tränarutbildning.  

Bearbetning och analys av data 

Intervjuerna har att bandas med hjälp av en diktafon, detta för att underlätta vid transkribe-

ringen. Dalen (2015) förespråkar att forskaren själv ska transkribera intervjuerna då det under 

den processen ges möjlighet till att lära känna materialet. Transkribering är det första steget i 

analysprocessen enligt Hassmén och Hassmén (2008) medan Dalen (2015) menar på att ana-

lysprocessen startar redan under själva intervjun när intervjuaren iakttar och observerar pågå-

ende intervju och att det är viktigt att föra fältanteckningar. Dessa anteckningar kan komma 

att visa sig värdefulla senare i analysprocessen. Hassmén och Hassmén (2008) menar att oav-

sett hur noggrant en intervju skrivs ner under transkriberingen är det omöjligt att få med det 

som sker icke-verbalt, blickar, gester och tonfall. Genom fältanteckningar är förhoppningen 

att kunna fånga delar av den icke-verbala kommunikationen. Gratton och Jones (2010) menar 

dock att det finns vissa svårigheter med att föra anteckningar under pågående intervju då 

skrivandet kan få intervjuaren att tappa fokus på själva intervjun. Det är en balansgång mel-

lan att kunna för anteckningar och samtidigt vara närvarnade i intervjun. Under intervjuerna 

fördes det inga anteckningar.  

 

Målsättning var att efter varje genomförd intervju skulle den transkriberades innan nästa in-

tervju ägde rum, då informanterna själv fick bestämma dag och tid för intervjun uppnåddes 

inte denna målsättning. Vid transkriberingen har intervjuerna skrivits ut ordagrant och funge-
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rat som underlag för analysprocessen. Det är betydelsefullt att i förväg bestämma med vilken 

exakthet en intervju ska transkriberas (Hassmén & Hassmén 2008). Genom transkriberingen 

av den genomförda pilotintervjun var tanken att se med vilken exakthet transkriberingen bör 

genomföras för att materialet ska vara begripligt. Vissa småord och sakningar har inte skrivits 

fram i transkriberingen då de inte ansågs fylla ett syfte vid analysen. Längre pauser ha marke-

rats med ”…”.  

 

Efter transkribering har intervjuerna klassificeras genom ett kategorischema. Enligt Hassmén 

och Hassmén (2008) kan ett enklare schema skapas redan innan datainsamlingen skett, men 

för att vara öppen inför materialet har kategorischemat till studien skapas efter genomläsning 

av de transkriberade intervjuerna. Innan någon form av analys av det transkriberade materia-

let skett har intervjuerna kodats för att minska sannolikheten att enskilda svar ska kunna 

kopplas till enskilda individer.  Det transkriberade materialet har analyserats med ett feno-

menologiskt perspektiv. Inom fenomenologin finns det enligt Hassmén och Hassmén (2008) 

flera olika anvisningar för hur forskningen kan utföras och analyseras, men de har alla ett 

gemensamt intresse av att skapa mening i en upplevt fenomen.  

 

Analysen har genomföras med inspiration från Dahlgren och Johansson (2015) sju stegsmo-

dell. Första steget handlar om att bekanta sig med materialet, först lästes alla intervjuer utan 

att föra några anteckningar, detta för att skapa en helhetsbild över intervjuerna, därefter lästes 

de ytterligare en gång i sin helhet samtidigt som det fördes anteckningar i marginalen vid 

intressanta passager. När hela intervjuer transkriberas resulterar det i stora mängder data och 

därför viktigt att finna ut vilken data som är av relevans för studien kopplat mot syfte och 

frågeställningar och vilken data som är irrelevant för att kunna stryka den (Gratton & Jones 

2010). Steg två kallar Dahlgren och Johansson (2015) kondensering och syftar till att lyfta 

fram de mest signifikanta delarna av texten, de utlyfta delarna fungerar sedan som jämförel-

sematerial mellan de olika intervjuerna som är steg tre. De kondenserade meningsenheterna 

kan bestå av hela stycken eller enskilda meningar. I tredje steget handlat det om att finna lik-

heter och skillnader mellan de meningsbärande enheterna och steg fyra syftar till att gruppera 

de funna likheterna och skillnaderna i materialet. Kodningens funktion är att skapa en logisk 

stuktur i materialet (Gratton & Jones 2010). Nästa steg i analysprocessen var att finna essen-

sen i de olika enheterna och skapa kategorier, enligt Dahlgren och Johansson (2015) kan steg 

fyra och fem behöva upprepas flera gånger. När kategorierna har skapats namngavs de i steg 

sex, i sista steget granskades kategorierna för att se om en meningsbärande enhet kunde passa 
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in i fler kategorier och om det eventuellt måste ske en hopslagning/ omformulering av kate-

gorier då varje mening ska vara exklusiv för respektive kategori (Dahlgren & Johansson 

2015).  Kategorierna bygger på den insamlade empiri men även tidigare forskning och valda 

teoretiska ramverk, att kombinera dessa tre sätt i skapandet av ett kategorischema är inte 

ovanlig (Hassmén & Hassmén 2008). Inom hermeneutisk forskning används teorier främst i 

beskrivande syfte där beskrivningen ska vara så generell som möjligt och gärna flerdimen-

sionell och avsikten med valda teorier är att de ska underlätta vid analysen av insamlad empi-

ri (Hassmén & Hassmén 2008). 

Reliabilitet, validitet och generalisering 

Det är viktigt att vara medveten om att informanterna har gett sina subjektiva upplevelser och 

tolkningar av situationen. Två personer kan uppfatta samma situation olika (Lindholm 2006) 

vilket bör tas i beaktning genom hela analysprocessen. Dalen (2015) menar också på att det 

under analysprocessen är viktigt att förstå att de meningar informanterna konstruerar måste 

ses ur ett vidare perspektiv, det vill säga, i relation till den debatt som pågår i samhället runt 

valt problemområde. Informanterna påveras av omgivningen vilket i sin tur påverkar deras 

svar. Inom tolkande fenomenologi menar man att ”upplevelserna tolkas alltid ur forskarens 

egen syn på världen” (Hassmén & Hassmén 2008, sid. 333). Den egna förförståelsen för ett 

fenomen går inte att bortse ifrån vilket då i sin tur påverkar analysen och slutligen resultatet. 

Forskaren kan även tolka materialet och ge det en annan innebörd än vad informanten avsåg 

(Alvesson 2001). Gratton och Jones (2010) menar även på att intervjuaren omedvetet kan 

påverka informanten genom exempelvis klädval, men även vid faktorer som är svårare att 

styra så som kön och ålder, aspekter som de inför intervjuerna har tagits hänsyn till.  

 

För att säkerställa god kvalité i undersökningen är det önskvärt att ha en hög reliabilitet till-

sammans med hög validitet, även om det är svårare att uppnå det inom kvalitativ forskning 

jämfört med kvantitativ (Gratton & Jones 2010). För att säkerställa att intervjuerna genom-

förs med hög reliabilitet är det viktigt att använda samma intervjumall, genomföra intervjuer-

na på liknande platser, spela in dem och transkribera dem så fort som möjligt efter att de ge-

nomförts (Gratton & Jones 2010), något som ansetts aktuellt för studien. Inom kvalitativ 

forskning där tolkningsprocessen och forskarens förförståelse för att fenomen är central kan 

det vara svårt att uppnå hög reliabilitet, men Hassmén och Hassmén (2008) menar på att det 

inte bör hindra att begreppet diskuteras. Genom att i detalj redovisa de metodologiska över-
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väganden som gjort och hur genomförandet gått till ökar möjligheterna för andra att genom-

föra liknande studier då urvalet i studien är begränsat, både till antal men även geografiskt.        

 

Validitetsbegreppet handlar om att säkerställa att det som ämnades undersöka verkligen har 

undersökts, en hög validitet är önskvärt för att kunna generalisera resultatet på en större po-

pulation (Hassmén & Hassmén 2008). För att uppnå en hög validitet i studien är det viktigt 

att lägga ner tid på datainsamlingen för att få en djupare förståelse (Hassmén & Hassmén 

2008). Dalen (2015) menar på att materialets validitet beror på vilka frågor som ställs, där har 

den genomförda pilotintervjun med analys varit viktig. Dalen (2015) menar även på att det är 

den som tar emot forskningsresultatet som bestämmer hur användbart det är för andra situa-

tioner, samtidigt som hon skriver att det är viktigt med en väl beskriven metoddel för att mot-

tagaren ska kunna värdera informationen. I försök att uppnå både hög reliabilitet och validitet 

ökar möjligheterna att generalisera studiens resultat. Studiens generaliseringsmöjligheter lig-

ger även i att flera idrotter representeras, så väl lag- som individuella idrotter samt att urvalet 

består av tränare med olika erfarenheter och ambitionsnivå.  

Forskningsetik 

För att uppfylla vetenskapsrådets fyra krav framskrivna av Hermerén (2011) är det viktigt att 

vidta vissa åtgärder. Via ett informationsbrev informerades deltagarna om studien, därefter 

gav de ett muntligt medgivande till deltagande och att de förstått information, samtyckeskra-

vet uppfylldes på så sätt.  För att uppfylla konfidentialitetskravet har insamlad data behandlas 

med största möjliga konfidentialitet, bland annat genom att genomförda intervjuer har kodats 

för att försvåra möjligheten att enskilda svar ska kunna spåras till en specifik person, infor-

manternas personuppgifter kommer även förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta 

del av dem. För att uppfylla nyttjandekravet informeras deltagarna om att det insamlade ma-

terialet endast kommer användas i forskningssammanhang.  

 

Utöver de forskningsetiska kraven som ställs på forskning menar Hassmén och Hassmén 

(2008) att etik inom forskning kan ses ut två perspektiv, varav forskningsetik är det ena och 

forskaretik den andra. Definitionen av forskareetik är hämtade från Gustafsson, Hermerén 

och Petersson (2005, refererad i Hassmén & Hassmén 2008) och sammanfattas genom ärlig-

het, öppenhet, ordningsamhet och oväld. Mer konkret innebär det att för att en bra forskning 

ska kunna genomföras krävs det att forskaren är ärlig, alltid talar sanning och inte stjäl forsk-

ning av andra. Att vara rättvis i bedömningen av andras studier och forskningar är också vik-
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tigt då det finns möjlighet till att välja bort studier som inte stöder en uppsatt hypotes (Hass-

mén & Hassmén 2008). I denna studie har alla dessa punkter tagits i beaktning. Genom att 

framföra vissa resultat och undvika andra kan slutresultatet av studien bli felaktigt. Det är 

viktigt att vara öppen och att man granskar sin egen studie (Hassmén & Hassmén 2008).  
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Resultat 

I kommande avsnitt presenteras de kategorier som efter analys återfanns i det insamlade ma-

terialet. Varje kategori förtydligas med hjälp av citat från informanterna.   

Etnisk mångfald och integration 

Informanterna ombads att definiera begreppen integration och etniskt mångfald som en del av 

att skapa förståelse för vilka värderingar som de lägger i begreppen. Informanterna var över-

ens om att integration handlar om att en utvald målgrupp ska få ta del av befintlig verksamhet 

och känna tillhörighet. ”Integration definierar jag väl på nått vis att man ska involveras, in-

tegreras, tillhöra, möjliggöra att man tillhör” (Anna). Karl säger ”… etniska och kanske mer 

kulturella bakgrunderna möts. Liksom jackar i varandra på nått sätt”. Frank menar dock på 

att många har ”… hakat upp sig på att integration handlar om typ att få in nyanlända i verk-

samheten”, även Mohamed är inne på att integration idag ofta förknippas med etnicitet. Lena 

utmärker sig i sin definition av integration, ”… från mitt perspektiv så handlar det om att 

dom här personerna är med och förstår reglerna i vårt lag, kulturen i vårt lag… … en form 

av fostran på ett sätt, att veta att just här har vi det här språket, den här stilen” vilket är mer 

av en adaption av de nya än integration.  

 

Etnisk mångfald handlar enligt informanterna om att skapa en mix av personer med olika 

kulturella bakgrunder. Lars beskriver mångfalden som en blandning av människor ”… utan 

att man har en dominerande grupp”. Lars och Anna är båda överens om att etnisk mångfald 

handlar om att skapa en dynamisk grupp. Informanterna upplevs positiva till en ökad mång-

fald inom respektive idrott, ”fler som tänker olika, fler som har andra förhållningssätt” (Per). 

Erfarenheter 

”Det vi gör det har väl egentligen ingenting att göra med etnisk mångfald i sig att göra då, 

men däremot så är det väl ofta så att, få man väl påstå att barn till invandrarfamiljer oftare 

har det lite sämre ställt då. Vi är ganska aktiva eller jobbar för i gruppen är att, få det att 

funka ekonomiskt… … ja men blanda så att alla i laget pratar med alla liksom… … kanske 

inte som man pratar om integration i samhällstermer utan det är väl mer för att få ihop ett 

bra lag där alla har kul ihop” (Karl). Karls svar sammanfattar även de andra informanternas 

reflektioner över erfarenheterna av att jobba med integration på träningarna. Informanterna 

såg på integration ur ett vidare perspektiv än att bara handla om människor med invandrar-
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bakgrund och gled ofta över till att handla om ekonomiska förutsättningar. ”För mig person-

ligen spelar det ingen roll vart någon är född för det är människor jag möter” (Lars).  

Kompetens 

Ur ett tränarperspektiv, rent idrottsligt var informanterna överens om att barn och ungdomar 

med annan etnicitet eller kulturell bakgrund inte skulle ställa några andra kompetenskrav än 

barn som vuxit upp i det svenska samhället. Däremot uttrycker flera av dem att det skulle 

ställa andra krav på dem ur ett ledarperspektiv, ”… man skulle få hålla på ännu mer med det 

här runt om kring” (Karl). ”Utan när det är handboll så gäller det här och det gäller ju alla, 

oavsett bakgrund och så vidare… … om man åker iväg på en cup att man måste ta extra hän-

syn till saker och ting om det nu är så. Jag tänker som muslimer som det är det där med fläsk 

och så… … handlar mer om en förståelse och att skapa en trygghet för någon” (Frank). Lena 

för ett resonemang liknande Frank och poängterar kvalité i bemötandet av individer med an-

nan bakgrund för att skapa en förståelse, även Mohamed nämner förförståelse som viktigt.  

 

Lena poängterar upprepade gånger att det är svårt, nästintill omöjligt att generalisera en 

grupp människor och att individanpassning är centralt, samtidigt funderar hon kring om före-

ningsledare i svensk idrott själva vet vilka kompetenser som krävs, ”… jag tror inte att man, 

om man inte har ett yrke där man ständigt bemöter de här, eller jobbar med de eller ingår i 

ens vardag så tror jag inte att man förstår vad som kan behövas” (Lena). ”Det handlar ju 

om… de är ju medvetandegöra idrottsledare, inte att dom ska tycka eller tänka på ett speci-

ellt sätt, det är bara att göra dom medvetna om vad dom håller på med” (Lena). Anna som i 

sitt dagliga arbete jobbar mycket med integrationsfrågor är inne på samma spår som Lena.  

Anna tror att många tränare inom föreningsidrotten väljer att bli just tränare utifrån ett id-

rottsligt perspektiv och inte de sociala värden som idrotten står för och att det är viktigt att 

öka tränarnas kännedom om att de sociala aspekterna av idrotten är centrala. Per jobbar även 

han med frågor kring integration och ser det som fördelaktigt i tränarskapet ”… i alla fall i 

bemötandet av människor och förståelsen för människor”. 

Svenska och svensk idrott 

Informanterna är överrens om att fler barn och unga med invandrarbakgrund inte skulle vara 

något hinder för verksamheten, ”… det är en utmaning men samtidigt ser jag det fortfarande 

som en möjlighet och just det här erfarenhetsutbytena för ungdomarna men även för ledar-

na” (Frank). Eventuellt skulle den verbala kommunikationen med barnen kunna vara ett pro-
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blem, men samtidigt att det rent sportsligt löser sig. ”… en grej skulle ju kunna va språk. Men 

det tror jag ändå löser sig… för att hålla en träning är det egentligen skitsamma vad du pra-

tar för språk, det fattar alla liksom” (Karl). Mohamed har praktiskt erfarenhet av ett eget be-

gränsat språkbruk men menar att det med hjälp av kroppsspråket går att göra sig förstådd på 

träningarna.  

 

Erfarenheten från informanterna säger dock att utmaningen ligger i dessa barns föräldrar. 

”Men kanske mer för föräldrar, hur får man ut informationen? … då det är folk som inte är 

svensktalande märker man att det hamnar ett otroligt stort ansvar på barnen” (Karl), ”Bar-

nen kanske förstår men föräldrarna kanske inte förstår riktigt” (Lars). ”Men ofta är det ju 

föräldrarna som inte vet riktigt vad barnen har gett sig in i, och det är en komplicerad sport 

med mycket regler och det kan ju också bli när föräldrarna inte förstår, då vet dom inte vad 

barnen håller på med” (Lena). Utöver att kunna kommunicera träningstider, regler och dylik 

med dessa barns föräldrar upplever informanterna att det är svårt att nå fram med information 

rörande den svenska idrottens uppbyggnad. ”Och sen kulturskillnader vad gäller det här ide-

ella som hela svenska idrotten bygger på” (Karl), Lars är inne på samma resonemang ”men 

just att komma in och förklara att det här är ideella ledare och det är en ideell verksamhet”.  

 

I föreningen där Annas barn spelar fotboll tog hon tillsammans med en annan förälder initia-

tiv till att jobba med föreningshöjande insatser i syfte att utbilda föräldragruppen i svenskt 

föreningsliv, ”… ett forum där vi föräldrar träffades och tillsammans med en tolk, möjlig-

gjorde också att vi fick lära känna dom här pojkarnas föräldrar eller vuxna förebilder. Och 

det blev väldigt lyckosamt, dels för dom somaliska killarna som såg att deras föräldrar också 

blev involverade i deras verksamhet, tränarna och ledarna upplevde det som positivt för man 

förklarade och beskrev vad det innebar att vara medlem i en förening”. Enligt Anna lämnade 

föreningskunskapen och engagemanget bland vissa svenska föräldrar innan dessa insatser en 

del att önska, Franks erfarenheter stödjer Annas tankar. ”Det är fruktansvärt många som tit-

tar ner i bordet när man ber om hjälp på ett föräldramöte till exempel… Tittar åt ett annat 

håll, bara dom inte tar mig” (Frank), vilket tyder på att det även finns brister i föreningskun-

skap bland föräldrar som är födda och uppvuxna i Sverige.  

Ekonomiska förutsättningar  

Föreningsledarna ser ytterligare en utmaning i nyanlända barns deltagande i föreningsidrotten 

via föräldrarnas ekonomi. Det ger sig i uttryck av att ledarna anser att det är svårt att rekryte-
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ra nyanlända på grund av deltagaravgifter och att klubbarna inte har lyckats nå ut med infor-

mation kring kostnader. ”Man har inte nått fram till att det kostar inte mycket att vara med” 

(Lena), ”…ofta går det ekonomiska hand i hand. Att vi kanske tappar, eller inte ens får in 

barn med invandrarbakgrund” (Karl), ”… även om vi inte är dyra så handlar det om ekono-

mi… dom har inte råd exempelvis att skjutsa, alltså att dom kanske inte ens har en bil” 

(Frank). Samtidigt går det inte att generalisera de bristande ekonomiska förutsättningarna på 

alla familjer. ”Jag har själv utländsk bakgrund och min far han var ju den förste som skjutsa 

överallt” (Frank). Karl har erfarenhet av att barn från närområdet väljer att åka buss till 

grannstaden istället för att gå eller cykla till träningarna. Den ekonomiska bilden som målas 

upp bland invandrarfamiljer är tvetydig.  
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Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två större sektioner, i den första kommer studiens resultat 

att diskuteras i relation till tidigare forskning och teoretiskt ramverk. I den andra sektionen 

diskuteras de metodologiska val som gjort och studiens styrkor och svagheter.  

Resultatdiskussion 

Uppfattningen är att informanternas definition av begreppet integration skiljer sig något åt, 

men inte så pass att de lägger in olika innebör i det, likaså när de ombads definiera etnisk 

mångfald. Flertalet av informanterna var överrens om att integration handlar om att inkludera 

människor från minoriteter i ordinarie verksamhet men också att begreppet integration är 

starkt förknippat med nyanlända, men att det inte behöver begränsas till nationalitet. Enligt 

Lahdenperä (2011) är människans förmåga att vilja generalisera omgivningen i ”vi och dem” 

ett av de största hindren för integration. Då informanterna ser på integration ur ett vidare per-

spektiv är det svårare att definiera ”dem”, detta skulle kunna betyda att deltagarna i studien 

har ett mer öppet klimat för att fler individer ska känna sig inkluderade oavsett bakgrund. För 

att nya deltagare ska känna sig delaktiga verksamheten. Analysen av respondenternas defini-

tion av etnisk mångfald är att det är någonting positivt och att det öppnar upp för nya synsätt 

på befintliga strukturer.  

 

Tränarnas erfarenheter av att jobba med integration kopplat mot nyanlända såg olika ut, dock 

tenderade informanternas reflektioner att handla om integration ur ett vidare perspektiv än 

endast nyanlända, vilket återspeglar hur de tidigare definierat begreppet. Ur ett tränarperspek-

tiv såg inte informanterna att nyanlända barn ställer andra kompetenskrav på dem som ledare. 

De tränare som hade begränsad erfarenhet sa sig inte heller kunna identifiera ytterligare kom-

petenser ur ett tränarperspektiv för att integrera nyanlända i verksamheten, resultatet ligger i 

linje med Sundvoll och Tjønndal (2015) studie. Dessa två studier, som båda har undersökt 

ordinarie verksamhet, ger en annan bild än den som Reyes (2007) presenterar. Skillnaderna 

kan dock bero på just vilken typ av verksamhet som undersökts, Reyes (2007) har utvärderat 

flertalet projekt. Ottesen och Jensen (2007) fann i sin studie skillnader mellan vad som ansågs 

vara manliga, respektive kvinnliga tränarkompetenser och att de manliga tränarna var mer 

resultat- och prestationsinriktade än de kvinnliga tränarna som såg ett större värde i de sociala 

kopplat till idrotten. Någon sådan motsättning återfanns inte bland informanterna i studien. 

De danska föreningstränarna som ingick i Ottesen och Jensens studie kände ett mindre ansvar 
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för att jobba med integration jämfört med det idrottsliga om de tvingades välja. En uppfatt-

ning som, efter analysering, inte är lika tydlig bland studiens respondenter.  

 

Den, av informanterna, ansedda behövda kompetensen handlar mer om ledaregenskaper, 

förmågan att möta individen och kunna upprätthålla en verbal kommunikation. Fundberg 

(2004) belyser kvalitén i mötet mellan människor som viktig ur ett integrationssyfte, vilket 

kan kopplas ihop med informanternas reflektioner över att det krävs en viss förförståelse för 

att mötet ska bli lyckosamt. Förförståelsen återfinns även i Deardorffs (2004) modell över 

interkulturell kompetens som en parameter tillsammans med kunskap för att uppnå en lycko-

sam relation. Lena poängterar upprepade gånger att det är svårt, nästintill omöjligt att genera-

lisera en grupp människor och att individanpassning är centralt, det finns tydliga kopplingar 

till Grimminger (2011) resonemang om att barns olikheter inte enbart går att förklara via kul-

turella skillnader.  

 

Interkulturell kompetens handlar även om att två personer ska kunna kommunicera utan att 

viktig information går förlorad (Deardorff 2004) vilket skulle kunna kopplas till verbal kom-

munikation och förstå ett gemensamt språk. Samtliga informanter tror att kommunikationen 

till deltagarna på träningen löser sig på något sätt, speciellt om de tar hjälp av kroppsspråket. 

Däremot ser de vissa problem om föräldrarna inte förstår det svenska språket. Just kommuni-

kationen poängteras i flertalet tidigare studier, bland annat Gerrevall m.fl. (2006), Lustig och 

Koester (2014) samt Sundvoll och Tjønndal (2010). Gerrevall m.fl.(2006) menar på att den 

kommunikativa kompetensen en tränare behöver inrymmer bland annat förmågan att kom-

municera med föräldrar någonting som tränarna i studien upplevde som problematiskt då de 

inte talar samma språk. De fanns även de respondenter som uttryckte oro över att barnen till 

dessa föräldrar tvingas ta ett större ansvar. Enligt Idrotten Vill (2009) är det viktigt att bar-

nens föräldrar aktivt stödjer sina barn inom idrotten. Problematiken kring att barn tidigt 

tvingas ta ansvar för kommunikationen mellan tränare och föräldrar kan vara att dessa barn är 

tvungna att förmedla information som inte är avsedd för just barnens öron eller förmedla in-

formation som de inte förstår vilket ökar riken för att informationen inte når fram. Utöver 

kommunikationen ansåg många av informanterna att familjens ekonomiska förutsättningar 

kan vara ett hinder för nyanlända barns idrottande.  
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RF (2010) fann att ungdomar med utländsk bakgrund, oftare än svenskfödda ungdomar, me-

nade på att sänkta deltagaravgifter skulle få dem att fortsätta idrotta i organiserad form läng-

re. Bland annat Karl vittnar om att just kostnaderna upplevs som ett hinder för nyanlända 

ungdomar till fortsatt idrottande. Lena menar på att vissa idrotter inte har lyckats nå ut med 

informationen om att det inte behöver vara dyrt att idrotta beroende på vilken idrott som bar-

nen väljer att delta i. Att föreningar inte lyckats nå ut med informationen kan bero på ett fler-

tal saker bland annat vilken information som ge, vart den ges och till vem den riktas.  

 

Sammanfattat är uppfattningen att informanterna gav ett intryck av öppenhet inför olikheter 

och att det är viktigt för både barn och ledare att ta del av andra kulturer, någonting som 

stämmer överrens med Deardorffs (2004) interkulturella processmodell. Genom en öppen 

attityd mot de nya och ibland okända ges fler möjlighet att testa och bli en del av svensk fö-

reningsidrott, precis så som den finns beskriven i Idrotten Vill (2009).   Tränarna identifierar, 

trots att de kommer från olika idrotter, liknande utmaningar och möjligheter för idrotten som 

integrationsarena. Erfarenheterna från informanterna är att utmaningen till stor del ligger i de 

nyanlända barnens föräldrar och deras ofta bristande kunskap i svenska föreningsidrott till-

sammans med förmågan att nå ut med information, det vill säga, verbal kommunikation.  

Metoddiskussion  

Den hermeneutiska spiralen bygger på en växelverkan av förförståelse och erfarenhet (Thu-

rén 2007) och används ofta för att genom tolkning skapa en förståelse för insamlat material 

(Hassmén & Hassmén 2008). Genom inläsning på tidigare forskning och teoretiska modeller 

skapades först en förförståelse kring ämnet som sedan applicerades på det insamlade materia-

let. Genom att låta analysprocessen ske i flera steg och där några av stegen upprepades ökade 

förförståelsen samt den egna erfarenheten. Upprepningen och skapandet av nya kategorier 

bygger på en ökad erfarenhet vilket i sin tur lett till en stegrad förståelse för materialet, likt 

den hermeneutiska spiralen. Risken vid analysering av data som är av kvalitativ karaktär är 

att den egna förförståelsen kan påverka analysprocessen och att delar av texten övertolkats 

(Hassmén & Hassmén 2008). Genom att vara medveten om att övertolkning kan ske har det 

tagits hänsyn till detta genom hela analysprocessen i form av försiktighet och att det, ibland 

enkla, meningsbärande enheterna inte behöver betyda mer än vad som faktiskt sagts.  

 

Då informationsbrevet bifogades i mejlen till tränarna är det svårt att säkerställa att de läst 

informationen, på grund av detta ombads informanterna att läsa igenom en utskrift av infor-
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mationsbrevet med möjlighet att ställa frågor innan själva intervjun påbörjades. Detta genom-

fördes för att se till att alla läst och förstått innehållet samt för att uppfylla de forskningsetiska 

kraven. Informanternas konfidentialitet säkerställs genom att de försetts med fiktiva namn 

och att ingen obehörig kommer åt mejlkorrespondensen.  

Urval  

Initialt fanns en tanke kring vilka idrotter som skulle representeras i studien och varför, i och 

med att urvalet bestod av ideella tränare från barn och ungdomsidrotten och att rekryteringen 

av dessa skedde genom ett klusterurval blev inte alla de tilltänkta idrotterna representerade. 

Walseth (2015) påpekar i sin studie att norska immigranter mer sällan väljer att delta i typiska 

vinteridrotter och idrotter så som simning och gymnastik, speciellt muslimska kvinnor. Med 

endast en representant från längdskidor respektive simning är det svårt att generalisera resul-

tatet mot Walseths (2015) även om det finns paralleller.  

 

Av alla mejl som skickades ut till olika föreningar och tränare som fanns framskrivna på re-

spektive hemsidor har responsen på utskicken varit låg. Av de som visade vilja att delta i stu-

dien exkluderades en tränare vars erfarenheter inom fältet var att jobba med integrering av 

nyanlända i projektform. Två informanter återkopplade aldrig efter visat intresse för delta-

gande vilket upplevs som negativt då de representerar två stora idrotter i regionen. De tränare 

som återkopplade och deltog i studien hade varierande erfarenheter att jobba med integration 

av nyanlända i ordinarie verksamhet, det fanns dock ett stort intresse i frågan och drivkraften 

för medverkan var kopplat till tidigare erfarenheter och känslan av att vilja bidra till utveck-

lingen. Trots att urvalet inte skett så som önskat är upplevelsen ändå att informanterna delgett 

värdefull information.  

Genomförande och analys 

Innan studien påbörjades fanns det en tanke på att genomföra intervjuerna i fokusgrupper, 

men då urvalet består av ideella tränare som på dagtid har en annan sysselsättning var det 

svårt att rent praktiskt få ihop en dag och tid som passade fler informanter. Syftet med fokus-

grupperna hade varit att informanterna gavs möjlighet att diskutera med varandra och reflek-

tera över frågorna och på så sätt få fram information som annars kanske inte framkommit. 

Informanternas begränsade tid styrde intervjuerna och resulterade i att de genomfördes en-

skilt, detta tros dock inte ha påverkat resultatet nämnvärt. Valet att genomföra halv-

strukturerade intervjuer grundades på att de just ger möjlighet att ställa öppna frågor som kan 

fördjupas med följdfrågor. Vid intervjustudier rekommenderar Hassmén och Hassmén (2008) 



 

35 

att låta informanterna styra tid och plats. Platsen är viktig för att informanterna ska känna sig 

trygga i situationen. En reflektion över genomförandet är att informanterna blev säkra i situa-

tionen ett par minuter in i intervjun. Hassmén och Hassmén (2008) rekommenderar vidare att 

kärnfrågorna för studien inte bör inleda intervju, detta togs i beaktning genom att i de inle-

dande frågorna ombads informanterna att berätta lite om sig själva och föreningen de är verk-

samma i.  

 

Hassmén och Hassmén (2008) menar på att transkribering är det första steget i analysproces-

sen medan den enligt Dalen (2015) startar redan under själva intervjun. Den första intervjun 

genomfördes förutsättningslöst medan det efter ju fler intervjuer som genomförts blev svårare 

att inte finna likheter och skillnader i respondenternas svar redan under intervjun och fundera 

kring dessa. Målsättningen var att inte påbörja någon analysering för ens efter att alla inter-

vjuer var transkriberade, detta upplevdes som mycket svårt. Det skulle kunna bero på att hela 

processen från skapandet av intervjumall, genomförande och transkribering genomförts av 

samma person.  

 

En risk med att påbörja en lättare form av analysering innan allt material har transkriberats 

skulle kunna vara att materialet övertolkas. Ord och satser som liknar varandra kopplas ihop 

utan en djupare förståelse för dess innebörd. Genom medvetenhet har det under genomföran-

det tagits i beaktning och alla försök till en tidig analys har stoppats på idéstadiet.  

Reliabilitet och validitet 

Hassmén och Hassmén (2008) menar att det kan vara svårt att nå hög extern reliabilitet vid 

kvalitativa studier då resultatet bygger på forskarens tolkning av materialet. Vid kvalitativa 

studier används ibland begreppet pålitlighet istället för reliabilitet, om studien har hör pålit-

lighet kan först konstaterats efter att oberoende forskare gör samma studie med samma resul-

tat (Hassmén & Hassmén 2008), därav är det svårt att uttala sig om den externa reliabiliteten. 

Möjligheten att upprepa en studie är också viktig för reliabiliteten, därav har det lagts stor 

vikt vid framskrivningen av metoden samt att intervjumallen bifogats.   

 

För att säkerställa en hög validitet genomfördes en pilotintervju för att testa intervjumallen. 

Intervjumallen testades i syfte att se om det var några frågor som upplevdes onödiga, om 

formuleringarna var tillräckligt klara samt om det efter analyseringen återfanns luckor i mate-

rialet. Efter genomförande och analys reviderades mallen något. Valet att genomföra en 
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mindre omfattande analys grundades i viljan av att säkerställa att adekvat analysmetod valts i 

förhållande till syfte och genomförande. Vidare lades det ner mycket tid på analyseringen av 

insamlad data för, detta är någonting som Hassmén och Hassmén (2008) poängterar som 

centralt för trovärdighet i studien. För att ytterligare öka validiteten i studien ger Hassmén 

och Hassmén (2008) exempel på olika metoder av triangulering, möjligtvis att någon av des-

sa skulle tagits mer i beaktning under analysprocessen för att ytterligare stärka studiens tro-

värdighet.  

 

Lindholm (2006) poängterar att två personer kan uppfatta samma situation olika vilket gör 

det viktigt att ta hänsyn till att de insamlade materialet består av informanternas subjektiva 

upplevelser. Genom att genomföra flera intervjuer upplevdes det under de två sista en mätt-

nad i information. Dessa två intervjuer gav ytterst lite ny information utan mycket av materia-

let som samlades in var samstämmigt med tidigare data, efter det beslutades det att inte samla 

in ytterligare data. Då det visade sig att flertalet av informanterna hade likande upplevelser 

och tankar kring undersökt fenomen minskar risken att en enskild individs åsikter återspeglar 

massans. Då urvalet bygger på en liten utvald del av hela den svenska ideella tränarkåren är 

det svårt att generalisera hela resultatet på samtliga, dock går det att efter analysering återfin-

na resultat som är generaliserbart på ideella tränare som är verksamma i mindre svenska stä-

der där samhällets erfarenheter av nyanlända är relativt begränsade.  
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Slutsatser 

Tränarna upplever inte att de ut ett tränarperspektiv ställer andra krav på deras tränarkompe-

tenser, snarare ledarkompetenser och att de tar mer tid framförallt kopplat till dessa barns 

föräldrar som ofta visar upp bristande kunskap i svenskt föreningsliv och vad de praktiskt 

innebär att vara medlem i en idrottsförening. I och med att regeringen ökade idrottens eko-

nomiska anslag under 2015 för att bland annat utveckla verksamheten för att underlätta för 

individer med utländsk bakgrund att delta i svensk föreningsidrott bör delar av dessa medel 

gå till att utbilda föräldrar i föreningskunskap.   

 

Vidare forskning på området idrott och integration bör fokusera på nyanländas föräldrar och 

deras uppfattning av svensk föreningsidrott för att få en kunskap kring detta. Kunskapen 

skulle sedan kunna resultera i ett utbildningsmaterial, både för föräldrar men även för tränare. 

Detta för att minska de upplevda hindren till att vara med i föreningsidrotten.  
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Bilaga 1. Intervjumall  

Bakgrundsfrågor ledaren 

 Berätta gärna lite om vem du är? (ålder, arbete, familj, bakgrund) 

 Vad har du för utbildningsnivå? (yrkesmässigt & idrottslig)  

o När genomfördes utbildningen? Fortbildning?  

o Vilka är dina tankar om ledarskapsutbildningarna från idrotten?  

 Varför valde du att bli ledare?  

o Varför just den idrotten? 

o Antal år som ledare? 

 Har du några andra erfarenheter inom ledarskap? 

 Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?  

 

Bakgrundsfrågor föreningen/ idrotten 

 Kan du berätta om föreningen du är verksam i?  

o Hur ser verksamheten ut? Stor/ liten, flera sektioner? Bredd/ elit, flickor/ poj-

kar?  

 Har ni någon uttalad målsättning med verksamheten?  

o Om ja, vad tycker du generellt om denna målsättning?  

 Något i målsättningarna som du tycker saknas eller är otydligt?  

o Vad är din personliga målsättning med din roll som ledare? 

o Vilken kunskap har du om Idrotten Vill? 

 Vilka förkunskapskrav anser du att ett barn/ ungdom behöver för att börja i din idrott?  

 Hur mycket kostar det att vara med i din förening? 

 Finns det möjlighet att låna utrustning i din förening? 

 

Begrepp 

 Vad betyder etniskt mångfald för dig?  

 Vad betyder integration för dig?  

 

Frågor om erfarenhet 

 Hur ser din barngrupp ut idag? (antal barn & ledare, kön, ålder, etnisk mångfald) 

 Har den förändrats på något sätt under de år du varit ledare?  

o Om ja, i så fall hur? 

 Arbetar ni i tränarkollegiet för att främja etnisk mångfald?  

o Om ja, hur ser de arbetet ut? 

 Hur tycker du att det fungerar? 

 Vad kan ni göra annorlunda? 

 Vilka lärdomar tar du med dig från det arbetet?  

o Om nej, hade du velat att ni skulle göra det?  

 Hur skulle det arbetet i så fall kunna se ut? 

 Vet du om föreningen jobbar medintegrationsfrågor? 
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o Om ja, hur ser de arbetet ut? 

o Om nej, hade du velat att ni skulle göra det? Hur skulle det arbetet i så fall se 

ut? 

 Vet du om ditt idrottsförbund arbetar med integrationsfrågor?  

 Har du erfarenheter utanför föreningsverksamheten att jobba med mångfald och integ-

ration?  

 

Frågor om utmaningar, möjligheter och hinder  

 Hur ser du på dina möjligheter att jobba med integrering under ordinarie verksamhet? 

 Vilka krav ställer integreringsarbetet på befintlig verksamhet? 

 Vilka krav ställer integreringsarbetet på dig som ledare?  

 Vilka hinder ser du i och med den/ en eventuell ökning av nyanlända?  

o För föreningen? 

o För barn/ ungdomsgruppen? 

o För dig som ledare? 

 Vilka möjligheter ser du i och med den/ en eventuell ökning av nyanlända? 

o För förenigen? 

o För barn/ ungdomsgruppen? 

o För dig som ledare? 

 Vilka utmaningar ser du i och med den/ en eventuell ökning av nyanlända? 

o För föreningen? 

o För barn/ ungdomsgruppen? 

o För dig som ledare?  

 

Frågor om kompetens  

 Hur ser du på din förmåga att jobba med integration på träningarna?  

 Ställer den ökade mångfalden/ integrationsarbetet andra krav på din kompetens som 

ledare? 

o Om ja, hur? Varför?  

o Om nej, varför inte?   

 Har du genom din (eventuella) utbildning fått kunskap om hur du bör jobba med inte-

grering?  

 

Övriga frågor 

 Hur tycker du att man bör jobba för att skapa ett intresse hos någon som aldrig hört ta-

las om, eller har liten kunskap om din idrott? 

 Är det något som du tycker vi inte har talat om eller tagit upp som du skulle vilja läg-

ga till?  

 


