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abstract 

Floorball is currently the second largest sport in Sweden, yet there is a low ethnic diversity. This 

study aims to describe, explain and understand how the leaders in Swedish floorball perceive the 

work with ethnic diversity from the Swedish Floorball Federation and within the associations 

they seem. The questions of the study are: How do leaders perceive that the Swedish Floorball 

Federation works to promote ethical diversity in the within the federation? How do the leaders 

describe their own efforts to promote ethnic diversity within their team / association? How do the 

leaders perceive their role in increasing ethnic diversity? How do the leaders perceive the sport as 

an integration arena? The study was based on a qualitative method with semi-structured 

interviews. The respondents were eight leaders from four different associations, two leaders from 

each association. Overall, the results show that leaders have a low knowledge in the work to 

promote ethnic diversity in floorball. Only one of the associations had been working actively on 

the issue. Finally, the leaders saw their role as important and they underlined that sport is a 

suitable integration arena. 
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1 Inledning 

Idag är innebandyn den idrott som har näst flest utövare efter fotbollen i Sverige. Statistik från 

Svenska Innebandyförbundet visar att säsongen 2011/12 fanns 118 573 licensierade 

innebandyspelare i Sverige, varav 82 927 personer är 15 år eller yngre. Detta placerar 

innebandyn som den största inomhussporten i Sverige (Svenska Innebandyförbundet, 2012). 

Statistik från Statistiska Centralbyrån (2013a) visar att drygt 380 000 personer under 18 år har 

utländsk bakgrund, vilket motsvarar cirka 20 procent av alla under 18 år i Sverige. Andelen 

har ökat med knappt 6 procentenheter från år 2000, då motsvarande andel var drygt 14 

procent. Mellan åldrarna 6-17 år är cirka 228 000 personer av annan utländsk bakgrund. 

Hassmén och Hassmén (2010) beskriver idrottsrörelsen som en del av samhället där både 

aktiva och ledare med varierande bakgrund gällande etnicitet, religion, kultur och erfarenheter 

möts. Vi upplever att människor med annan etnisk bakgrund än svensk inte söker sig till 

innebandyn i någon större utsträckning. Hur kommer det sig att så få spelare med annan 

etnisk bakgrund än svensk finns representerade inom innebandyn? Vilken roll har Svenska 

Innebandyförbundet, föreningarna och ledarna för en ökad etnisk mångfald och vad är 

ledarnas syn på arbetet kring frågan om etnisk mångfald inom innebandyn? På uppdrag av 

Innebandyns kompetenscentrum (IKC) i Umeå så kommer denna studie behandla ledarnas syn 

på arbetet med att främja etnisk mångfald inom innebandyn.  

1.1 Innebandyns historia 

Micael Fasth (1996) beskriver i Innebandyboken om innebandyns historia och tillväxt i 

Sverige fram tills 1996. Innebandyn växte fram under 1960-talet. Vem som var först med att 

introducera sporten, sägs vara omöjligt att veta. Tidigt fanns det många varianter av spel med 

en klubba och tillhörande boll av olika slag, allt från en bandyboll till en golfboll. Carl-Åke 

Ahlqvist besökte Holland i slutet av 60-talet, där han i en leksaksaffär upptäckte klubbor av 

plast. Dessa klubbor tog han senare med sig hem till Göteborg för att spela med sina 

studentkompisar. Intresset växte och Ahlqvist började istället importera klubbor från USA. 

1971 startade Ahlqvist företaget Unihoc, ett företag som tillverkade helsvenska klubbor av 

plast. Pengar kunde tjänas och klubborna spred sig till skolor, fritidsgårdar, företag och 

korpföreningar. Reglerna varierade dock från hall till hall. 
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Under 70-talet växte innebandyn snabbt till en populär motionslek eller som en 

uppvärmningslek. Det var dock inte många som ansåg att innebandyn var en seriös idrott 

förrän i slutet av 1970-talet och början av 80-talet. I Sala i Västmanland grundades den 

moderna innebandyn tack vare Crister Gustavsson som tillsammans med några vänner kom 

över ett antal klubbor. I Sala Idrottshall ställdes gymnastikbänkar på högkant och bildade en 

sarg längs de befintliga handbollslinjerna på 40x20 meter. 1979 bildades Sala 

Innebandyklubb, troligtvis den första innebandyföreningen i världen (Fasth, 1996). 

I oktober 1980 hölls det första Riksmästerskapet i innebandy, med 18 deltagande lag från hela 

Sverige. Under mästerskapet i Västerås var TV plats för marknadsföra innebandyn för en 

bredare publik för första gången. Ett år senare, 1981, på stadshotellet i Sala bildades Svenska 

Innebandyförbundet. På mötet, som endast bestod av 15 personer valdes Crister Gustavsson 

till förbundets förste ordförande. Säsongen därpå 1982/83 var det premiär för det första riktiga 

mästerskapet, Svenska Cupen, där lag från hela Sverige fick vara med och både herr- och 

dammästare korades (Fasth, 1996). 

Under 1980-talet spred sig innebandyn och nya milstolpar nåddes. Fram till 1990 ökade 

antalet föreningar till cirka 1000 stycken och blev därmed den snabbast växande idrotten i 

svensk idrottshistoria. 1985 kom ett stort genombrott då innebandyn blir landets 58:e medlem 

i Riksidrottsförbundet. Noterbart är att Riksidrottsförbundet aldrig tidigare röstat in en ny 

idrott vid första försöket. Medlemskapet i Riksidrottsförbundet fick stor betydelse för Svenska 

Innebandyförbundet. Tack vare medlemskapet fick Svenska Innebandyförbundet ekonomiskt 

stöd från staten och kunde därmed fortsätta utveckla idrotten och nå nya mål (Fasth, 1996). 

1.2 Innebandy idag 

Som tidigare nämnts så är innebandyn Sveriges näst största idrott, efter fotbollen, med 118 

573 licensierade innebandyspelare i Sverige, varav 82 927 personer är 15 år eller yngre. Inför 

säsongen 2012/13 fanns 1028 registrerade innebandyföreningar i Svenska 

Innebandyförbundet (Svenska Innebandyförbundet, 2012). 

1986 bildades Internationella Innebandyförbundet och förbundet består idag av 55 

medlemsländer. 2008 nådde innebandyn ytterligare en milstolpe, innebandyn blev fullständig 

medlem av Internationella olympiska kommittén (Internationella Innebandyförbundet, 2013). 
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Detta betyder att Internationella Innebandyförbundet kan börja med arbetet att få in 

innebandyn på det ordinarie OS-programmet (Petterson, 2008). 

I en artikel från Innebandymagazinet, en av Sveriges största tidningar för innebandy, upplyser 

Stockholm Innebandyförbunds kansliordförande om den låga mångfalden på ungdomssidan;  

”Vi har numerära problem på flicksidan, generellt sett är det även 

få ungdomar med invandrarbakgrund som spelar innebandy. Det 

är två områden som vi kommer att lägga ner tid och kraft på” 

(Hildén, 2011) 

Trots att innebandyn idag är Sveriges näst största idrott, efter fotbollen, och en kandidat till 

det olympiska programmet, finns det ett lågt antal spelare med annan etniskt ursprung än 

svensk. Statistiska centralbyrån, har på uppdrag från Riksidrottsförbundet (2010) gjort 

undersökningar på idrott- och motionsvanorna hos ungdomar med utländsk bakgrund 

respektive svensk bakgrund. I denna rikstäckande undersökning från Statistiska centralbyrån, 

visade resultatet att endast 14 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna med utländsk 

bakgrund i åldrarna 13-20 år spelar innebandy. I jämförelse med fotbollen visar samma 

statistik att 71 procent av pojkarna och 42 procent av flickorna med utländsk bakgrund i 

åldrarna 13-20 år spelar fotboll så blir det tydligt att innebandyn har en lägre andel 

medlemmar med annan etnisk bakgrund än svensk.  
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2 Bakgrund 
2.1 Mångfald 

1997 kom regeringen med en ny proposition gällande integration och mångfald, Sverige, 

framtiden och mångfalden. I och med den nya mångfaldspolitiken så skiftade fokus från att 

den enskilde individen skulle integreras till att mer beröra samhället och befolkningen i stort. 

Vikten lades nu vid att både svenskar och invandrare skulle integreras ömsesidigt i samhället. 

Fyra tydliga riktlinjer i den nya propositionen var:  

• Att en samhällsgemenskap utvecklas med samhällets mångfald som grund 

• Att lika rättigheter och möjligheter gäller för alla, oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund 

• Att en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans 

främjas 

• Att alla, oavsett bakgrund, skall vara delaktiga och medansvariga för denna utveckling 

I propositionen så beskrivs att genomförandet av denna nya ömsesidiga integration skall ske 

genom till exempel skolan eller annan samhällsverksamhet. Den svenska idrotten är en del i 

den samhälleliga verksamheten, vilket gör att denna proposition påverkar integrationsarbetet 

inom den svenska idrotten lika mycket som övriga delar i samhället (Prop. 1997/98:16). 

Att regeringen tydligt visar en ny riktning inom integrationspolitiken är givetvis bra och 

viktigt eftersom Sverige idag är ett mångkulturellt land med fler invandrare än tidigare, men 

dessvärre är mångfald eller kulturell mångfald ett komplext socialt fenomen och inte helt 

enkelt att förstå. Daun (1999) beskriver att det finns tydliga hinder i utvecklingen av kulturell 

mångfald, han beskriver det som:  

”Det handlar inte enbart om utbyte av produkter, idéer, 

information, kunskap, eller om utbildning, stimulans, nöje, 

samarbete samt utbyte av individer, yrkeskunskaper, turism, 

etcetera. Det handlar också om konkurrens, missförstånd, 

besvikelse, argumentation, skadeglädje, irritation, 

förbehållsamhet, misstanke, rädsla, avsmak, avund, fördomar och 

konflikt”. (Daun, 1999) 
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Detta är enligt Daun viktigt att ta hänsyn till i arbetet med och diskussionen kring mångfald. 

Stahl, Maznevski, Voight och Jonsen (2010) visar i sin forskning på att kulturell mångfald 

kan påverka lag annorlunda än andra mångfaldstyper. Kulturella skillnader sker ofta på så låg 

nivå av medvetandet så vissa av dess effekter inte kan kännas igen. Samtidigt är kultur en 

stark källa till kategorisering och stereotyper, så effekterna av kulturell mångfald kan vara 

starkare än andra typer av mångfald. 

Det finns enligt forskningen hinder för den etniska mångfalden att kunna växa inom idrotten. 

Fahlén och Sjöblom (2010) beskriver i sin artikel The survival of the fittest att den svenska 

idrottsrörelsen och Riksidrottsförbundet har en stark tradition om att idrotten skall vara öppen 

för alla, oavsett kön, ålder, social klass, etnicitet och ambitions nivå. Fahlén och Sjöblom 

menar på att det finns en problematik i denna tradition då klubbarna i dagens idrottsrörelse 

konkurrerar om resurserna. Förenklat menar de att det finns en potentiell logik i dagens 

tävlingsidrott som innebär ett hinder för att idrotten ska vara öppen för alla. De menar att de 

starka och mest konkurrenskraftiga klubbarna blir normgivande vilket kan leda till att 

idrottsrörelsens uppbyggnad utgår från dessa normgivande klubbar. Vilket i sin tur leder till 

en likartad idrottsrörelse där prestationen värderas högt. Denna potentiella logik går emot 

idrottsrörelsen vilja om att idrotten skall vara öppen för alla.  

Ser man idrotten som en social sammankomst, vilket vi anser vara rimligt, så uppkommer fler 

hinder för mångfalden. Enligt Taylor och Doherty (2005) så finns det hinder för etniska 

minoriteter att agera inom till exempel skola, kulturella sammanhang och sociala 

sammanhang. Taylor och Doherty tar upp idrotten som ett socialt sammanhang och menar att 

det finns medvetna eller omedvetna kategoriseringar kring vad idrotten står för och dess 

normalitet. Ett exempel på detta enligt Taylor och Doherty är de sociala sammanhang som 

uppkommer inom den idrottsliga kontexten, de menar att dolda budskap kan finnas inbyggda i 

dessa sociala sammanhang vilket medför hinder för deltagarna från minoritetsgrupper. Taylor 

och Dohertys forskning har skett i Kanada vilket är ett land som har en hög invandring liksom 

Sverige. Detta gör att vi anser att forskningen går att tillämpa i den svenska idrottskontexten. 

2.2 Etnisk mångfald - definition 

Carlsson (2001) tar upp begreppet etnicitet. Carlsson menar att etnicitet kan definieras som 

dess gemensamma språk och historik, samt grad av kulturell gemenskap. Carlsson betonar att 
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språket som talas har stor betydelse. Språket är så pass starkt kopplat till den etniska 

identiteten och är det centrala när olika människor möts. För att en grupp skall kunna kalla sig 

etnisk, måste gruppen enligt Carlsson föra vidare traditioner som exempelvis värderingar, 

synsätt eller gemensamma intressen över generationer. Etnicitet är något som skapas och som 

ständigt förändras beroende på utvecklingen i samhället, samtidigt som de behåller sin kultur, 

traditioner och dess gemensamma ursprung.  

Att definiera en grupp människor utifrån deras härkomst kan enligt Borevi (2004) framstå 

som aningen ytligt och vissa definitioner kan anses vara negativt laddade. Att definiera utifrån 

enkla saker som kön, ålder eller nationalitet är ofta inga problem, det är när behovet av en 

bredare definition uppkommer som definitionen blir mer komplex och svårare. Det finns 

heller ingen vedertagen definition för detta. Enligt Borevi så är det ur en forskares synsätt 

nödvändigt att definiera människor för att kunna göra meningsfulla beskrivningar och för att 

ge en bild av de områden som analysen berör. 

Enligt Stigendal (2004) finns det olika definitioner för människor i Sverige med ett annat 

etniskt ursprung än svenskt. En vanlig definition är invandrare, vilket är ett begrepp som i 

strikt mening menar att en person flyttat från ett land till ett annat. Definitionen ger ingen 

information om var ifrån i världen personen kommer, inte heller tar den hänsyn till tiden man 

varit i Sverige och slutligen blir det direkt missvisande när man använder definitionen på 

någon som är född i Sverige. Vi anser att detta gör definitionen invandrare som opassande i 

vår studie, då vi behöver en bredare definition. En annan definition som används är 

nationaliteter, även denna definition anser vi vara för smal och opassande i vår studie. 

Nationaliteter är starkt kopplad med tillhörighet till en viss nation och ett visst medborgarskap 

vilket gör att information som kultur och identitet faller bort. En tredje definition är etnicitet 

och det är den definitionen vi har valt att använda oss av. Etnicitet är en flerdimensionell 

definitionen då den innefattar information om människans medborgarskap, språk, kultur och 

identitet. 

2.3 Etnisk mångfald - hur arbetar Svenska Innebandyförbundet? 

Svenska Innebandyförbundet (2012) hänvisar i Innebandyn Vill till Riksidrottsförbundet 

(2009) styrdokument Idrotten Vill i riktlinjer kring mångfald. I Idrotten Vill står det att:  
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“Idrottens mångfald är dess styrka. Människor, oavsett 

nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 

läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, ska finna det 

meningsfullt att vara med” (Idrotten Vill, 2009, s.18) 

Vidare beskrivs att idrotten genom sina föreningar skapar glädje och gemenskap, vilket i sin 

tur skapar en möjlighet till nya relationer för grupper som annars kan ha svårt att finna en 

tillhörighet i samhället, till exempel människor från olika kulturer och med olika etniska 

bakgrunder.  

Svenska Innebandyförbundet (2011) har delat upp mångfald i två olika dimensioner, primära 

och sekundära. Till de primära dimensionerna räknas synliga och hörbara, exempelvis kön, 

hudfärg, ålder, språk och namn. I den sekundära dimensionen är de olikheter som vi inte kan 

se, ana oss till eller upptäcka vid ett första möte med en människas personlighet. Hit hör 

människors värderingar, attityder och andra unika personlighetsdrag. Exempel kan vara 

etnicitet, tro/religion, utbildning, klass eller kultur. 

Svenska Innebandyförbundet beskriver att de arbetar med mångfaldsfrågor på två plan. Det 

första planet är från förbundets sida att inte diskriminera någon, utifrån en människas 

personlighet. Den andra nivån har ett resurs- och möjlighetsperspektiv, där fokus ligger på att 

ta vara på den kompetens, erfarenhet och de värderingar som finns i mångfalden för att 

förbättra innebandyn i helhet. Svenska Innebandyförbundet har i detta plan använt sig utav tre 

K: kompetens, konkurrens och klimat (Svenska Innebandyförbundet, 2011). 

Kompetens är enligt Svenska Innebandyförbundet (2011) inte bundet till kön, sexuell 

läggning, funktionshinder eller etnicitet. Det är istället ett samspel mellan olika grupper som 

leder till ett framgångsrikt arbete. Tillsammans kan människor skapa något positivt och 

kompetens kan mistas på grund av exempelvis diskriminering mot en viss grupp. Svenska 

Innebandyförbundet påpekar att mångfald inte bara bör finnas bland spelare utan även bland 

exempelvis ledare och styrelser. 

Genom att främja mångfald vill Svenska Innebandyförbundet (2011) vara med och 

konkurrera med andra idrotter, samtidigt som innebandy ska vara en attraktiv idrott för barn 
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och ungdomar. Idag finns flera andra alternativ, exempelvis fotboll, ishockey eller friidrott. 

Med att öppet arbeta mot diskriminering av alla typer, hoppas Svenska Innebandyförbundet 

locka till sig fler barn, ungdomar och ledare med annan etnisk bakgrund. 

Det sista K:et är klimat. Likt Strandbu (2002), där hon beskriver idrotten som en bra 

mötesplats för integration vill Svenska Innebandyförbundet (2011) att innebandyn ska vara en 

plats där människor med olika etniska bakgrunder skall kunna mötas. Tillsammans ska de 

sträva mot de gemensamma målen och använda sig utav den kompetens som finns. 

2.4 Inkludering  

Liu (2009) beskriver att begreppet inkludering uppkom som en produkt av den socialpolitiska 

debatten i England som pågick i slutet av 1980-talet. Debatten handlade om att motverka den 

sociala utslagningen som till stor del skedde genom till exempel arbetslöshet, dåliga 

bostadsförhållanden och hög kriminalitet. Liu menar att begreppet inkludering är 

sammankopplad med principer om jämlikhet, rättvisa och de strukturella orsakerna till varför 

principerna finns. Målet med inkludering är att ha en balanserad nivå av integration med hjälp 

av infrastruktur, arbetsvillkor och kollektivavtal och genom det förhindra eller minimera 

social utslagning. Donnelly och Coakley (2002) menar dock att man inte bör se inkludering 

endast som en reaktion på social utslagning utan även att begreppet har ett värde i sig som 

både process och mål. 

 
Kjell Arne Solli (2010) beskriver inkludering som ett begrepp med många infallsvinklar. Solli 

beskriver att inkludering ingår i en “familj” med begrepp som segregering, exkludering, anti-

segregering, normalisering och integrering. Vilken betydelse begreppet inkludering har haft 

för olika aktörer, menar Solli har förändrats över tid och är beroende av situationen. Solli 

lyfter upp skolan och andra sociala sammankomster, till exempel idrotten, där främst barn och 

ungdomar får tidig kunskap om social gemenskap, där olika kulturer möts, samtidigt som 

respekt till varandra skapas och olika regler handskas. 

 
Enligt Elling och Knoppers (2005) så fungerar inte bara idrotten som ett medel för integration, 

vilket vi skriver om under “idrotten som integrationsarena”, utan idrotten kan också vara en 

arena för att differentiera och diskriminera. Differentiering inom idrotten är något som 

påverkar mångfalden negativt och försvårar inkluderingen av etniska minoriteter. Elling och 

Knoppers beskriver i sin forskning att det finns komplicerade personliga, sociokulturella och 
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kontextuella faktorer som påverkar graden av engagemang bland ungdomar och deras 

idrottande. Elling och Knoppers menar att man kan urskilja dessa faktorer genom tre olika 

dimensioner av inkludering. Dessa tre är, strukturell inkludering hänvisar till deltagande eller 

icke deltagande, kulturell eller symbolisk inkludering genom sociala uppfattningar och 

emotionell inkludering genom vänskapsnätverk. Av dessa tre dimensioner menar Elling och 

Knoppers att kulturell eller symbolisk inkludering är den som påverkar etniska minoriteter 

mest. Ett exempel på detta kan vara att ens kulturella bakgrund och tro omöjliggör idrottande. 

De menar att olika grupper av människor inte bara identifierar sig med sitt lag, stad och 

sociala grupper genom idrotten utan att de också aktivt kan ta avstånd från andra grupper och 

deras värderingar. Detta kan enligt Elling och Knopper bidra till att vissa geografiska 

områden kan bli homogena och på så vis bidra till att en försvårad inkludering. 

2.5 Idrotten som integrationsarena 

Är idrotten ett bra redskap, eller en bra arena som forskningen beskriver det, till att integrera 

barn och ungdomar över kulturella och etniska gränser och genom integrationen skapa 

mångfald inom idrotten? Riksidrottsförbundet (2009) beskriver i sitt styrdokument Idrotten 

Vill att de vill att den svenska idrotten skall bedrivas så den främjar integration och mångfald. 

De skriver att den sociala utvecklingen inom idrotten bidrar till att barn och ungdomar lär sig 

respektera och umgås med varandra över kulturella och etniska gränser. De trycker även på att 

alla medlemmar oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund skall delta i de beslut som påverkar 

verksamheten. De beskriver till och med att idrotten kan vara en bättre arena för integration 

än övriga arenor i samhället (Riksidrottsförbundet, 2009). Vidare beskriver 

Riksidrottsförbundet (2002) i sitt styrdokument Idrott och integration att idrotten är universell 

med sitt tydliga ramverk, i idrotten kan hinder som ålder, kultur, etnicitet och språk vara 

mindre än i andra sociala sammankomster. 

“Idrott är ett globalt samhällsfenomen - det är en aktivitet som 

berör och engagerar människor i alla kulturer. Idrottens 

utformning och regelverk är dessutom universella och oftast 

välkända var man än befinner sig i världen. Mot denna bakgrund 

är idrottens potential som integrationsarena i det närmaste 

självklar. I idrotten kan människor finna en mötesplats där ålder-, 

kultur- och språkbarriärer annars utgör ett hinder. I idrotten kan 
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invandrare och etniska minoriteter integreras i sina nya samhällen 

utan att förlora den egna identiteten. Idrotten kan således utgöra 

en kulturöverbryggande arena där människor av olika ursprung 

men med ett gemensamt intresse, får möjlighet att lära känna 

varandra och därigenom även förstå och respektera skilda 

värderingar och ideal.” (Riksidrottsförbundet, 2002, s.7) 

I forskningen beskrivs idrotten som en integrationsarena där barn och ungdomar med samma 

intresse men med olika etniska bakgrunder och kulturer möts. Peterson (2000) beskriver 

idrotten som den största mötesplatsen idag för barn och ungdomar från olika kulturer och 

etniska bakgrunder i Sverige. Peterson menar att idrotten är en verksamhet som kan hjälpa 

barn och ungdomar med olika etniska bakgrunder att integreras i samhället och med varandra. 

Han beskriver att idrotten med sina egna lagar kan leda till en bredare gemenskap än vad 

andra arenor som är under samhällets lagar gör. Han menar att dessa lagar skapar ett 

samförstånd inom idrotten som bidrar till en bredare gemenskap, att alla förhåller sig till 

samma ramverk och att alla deltar på samma villkor. Peterson beskriver att idrotten har ett 

klimat där barn och ungdomar inte bedöms utifrån sin etniska bakgrund i lika stor 

utsträckning som kan ske i andra klimat, utan han menar att i idrotten så är det främst 

prestationen som står i fokus. Detta klimat säger han är tydligare inom lagidrotter då laget 

skall samarbeta mot samma gemensamma mål (Peterson, 2000). 

Strandbu (2002) beskriver idrotten som en bra mötesplats för integration. Hon beskriver 

idrotten som internationell och därigenom så menar hon att de språkliga hindren blir mindre 

inom idrotten än i andra sammanhang. Strandbu beskriver även hon att idrottens ramverk och 

egna regler skapar ett större utrymme för gemenskap och samverkan än övriga samhälleliga 

verksamheter. Strandbu trycker på att idrotten är en bra mötesplats för att träffas, umgås och 

knyta nya kontakter. Många av dagens ungdomar söker “arenor” med ett brett socialt 

umgänge, då är idrotten den populäraste och i särklass största arenan för detta. 

Även Engström (2002) beskriver fördelarna med att ha idrotten som en integrationsarena. Han 

skriver att idrotten bidrar till en känsla av värde, genom att vi blir lyssnad på, tagna på allvar 

och blir uppmuntrade. Idrotten bidrar även till en känsla av samhörighet, att få ingå i något 

som är större än en själv till exempel ett fotbollslag eller ett innebandylag. Detta leder i sin tur 
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till den gemenskap som bidrar till att barn och ungdomar träffas och umgås över de kulturella 

gränserna. 

Trots att idrotten ofta framställs som en lämplig arena för integration så finns det även kritik 

och svårigheter. Karp, Eliasson, Fahlén, Löfgren och Wickman tar i Idrottslyftets externa 

utvärdering – Specialidrottsförbunden och Idrottslyftet (2012) upp exempel på trånga sektorer 

och hinder i idrottens utvecklingsarbete. Utslagning, hallbrist och fler välutbildade ledare är 

bristfälliga punkter som visas i utvärderingen. Utvärderingen tar upp flera rapporter som visar 

på att de bör finnas tydligare styrning och riktlinjer kring arbetet med mångfaldsfrågor för att 

en utveckling och förbättring skall ske.  

2.6 Ledarens roll 

Ledaren har en viktig roll i idrotten. Hassmén och Hassmén (2010) beskriver att det ofta är 

ledaren som syns utåt i en idrottsorganisation, ledaren blir ofta lagets “ansikte”. Ledaren 

framställs även ofta som en förebild för utövarna och dennes roll i att motivera och utveckla 

verksamheten är betydande för både laget och organisationen. Karp (2000) beskriver i sin 

studie att ledarna har en viktig roll i det sociala utvecklandet inom idrotten. Karp beskriver 

vidare att ledaren har en makt i att den kan bestämma vilken ideologi som skall gälla i olika 

situationer, det är inte alltid givet att det är föreningens ideologi som blir den styrande. Även 

Eliasson (2009) tar upp vikten av ledarnas roll inom idrotten. Hon beskriver att ledarna har en 

betydande roll för deltagarnas sociala och personliga utveckling. Alla dessa tre tar upp 

ledarens viktiga roll i att utveckla deltagarna och verksamheten. Med detta i åtanke så blir 

ledarens syn på arbetet kring etnisk mångfald viktigt för innebandyns utveckling och 

organisationernas utveckling.  

Även om forskning visar på att ledaren har en viktig roll och position för utveckling behöver 

inte det nödvändigtvis betyda att ledaren vill vara den som utvecklar verksamheten. Men även 

i denna fråga finns det forskning som visar på att ledaren till stor del vill bidra med utveckling 

och vara den förebild idrotten förväntar sig. Detta visar Börjesson och von Essen (2007) på i 

sin studie. De har låtit 530 ledare besvarat en enkät med till exempel frågor kring den sociala 

dimensionen av ledarskapet. Två av dessa frågor tyckte vi var extra intressanta för oss i denna 

studie. Den första är “jag försöker vara en god förebild” där hela 79 procent svarade att de 

ofta försöker vara en god förebild. Den andra frågan var “Jag tycker att det är mitt ansvar som 
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ledare att bidra till att invandrare kommer in i det svenska samhället” där 50 procent svarade 

instämmer och ytterligare 30 procent svarade instämmer absolut. Resultaten från dessa frågor 

visar på en tydlig bild av att ledaren är villig att anta de krav som ställs på dem för att 

verksamheten skall utvecklas. 

 
Att ledaren har en viktig roll är nu sagt, men spelar ledarens utbildning någon roll i 

utvecklingen av organisationen och deltagarna? Sullivan (2012) beskriver att ledarens 

utbildning har en påverkan på effektiviteten och resultatet av ledarens jobb. I hans studie så 

visas det på att ledare med tränarutbildning blir effektivare och får bättre resultat än ledare 

utan utbildning. Dessa resultat är inte i första hand att lagen vinner matcher utan mer positiva 

resultat i deltagarnas sociala utveckling.  
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva, förklara och förstå hur ledare inom svensk innebandy 

uppfattar arbetet med etnisk mångfald inom Svenska Innebandyförbundet och inom de 

föreningar de verkar. 

3.1 Frågeställningar 
 

• Hur uppfattar ledare att Svenska Innebandyförbundet arbetar för att främja etisk 

mångfald inom förbundet? 

• Hur beskriver ledare det egna arbetet med att främja etnisk mångfald inom det egna 

laget/föreningen? 

• Hur upplever ledarna sin roll i arbetet för en ökad etnisk mångfald? 

• Hur upplever ledarna idrotten som en integrationsarena?  
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4 Metod 
4.1 Val av undersökningsmetod 

Metoden för denna studie är semistrukturerade intervjuer. Denna metod ansåg vi vara mest 

relevant då vår avsikt är att undersöka ledares uppfattning i en specifik fråga. Vi valde att 

använda oss av just intervjuer i vår studie för att det enligt Kvale (2009) är det en lämplig 

metod för att närmare granska och analysera hur människor uppfattar sin omvärld. Under 

intervjun lyssnar intervjuaren aktivt till hur respondenten själv berättar om sin livssituation 

och de ämne som berörs i intervjun, detta leder till att intervjupersonen får uttrycka sina 

åsikter och synpunkter med egna ord. Kvale menar också att den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker förstå världen ur respondentens synvinkel, för att på så sätt 

utveckla innebörden av människors erfarenheter. 

4.2 Urval 

Eftersom studiens syfte är att beskriva, förklara och förstå ledarnas uppfattning kring arbetet 

med etnisk mångfald inom innebandyn så behövde vi komma i kontakt med ledare som var 

villiga att ställa upp på intervjuer. Vi ansåg att åtta ledare från fyra innebandyföreningar var 

ett rimligt antal att intervjua med tanke på studiens omfattning och tidsram. Av geografiska 

skäl så begränsade vi oss genom att endast söka intervjupersoner i Umeå, detta på grund av 

våra begränsade möjligheter att transportera oss längre för att genomföra intervjuerna på plats. 

Vår urvalsmetod benämns enligt Denscombe (2009) som ett subjektivt urval, med det menar 

Denscombe att forskarna har en viss kunskap inom området och väljer därför ut 

urvalsgruppen för att få bästa möjliga data. De fyra föreningar vi valde ut var de vi ansåg vara 

väl etablerade i Umeå. Vi ville att föreningarna skulle bedriva en bred ungdomsverksamhet 

med både pojk-och flicklag samt seniorverksamhet för både dam och herr. Vi valde dessa 

föreningar för att vi anser att de ger en så bred och djup bild som möjligt. Även valet av att 

intervjua ledare från både dam- och herrsidan var för att skapa en bredare bild. 

För att hitta ledare att intervjua kontaktade vi personer i de olika föreningarna med positioner 

som indikerade att de hade insikt i både dam- och herrverksamheten. Exempel på dessa 

positioner är, sportchef, kanslichef och senioransvarig. Vi informerade personerna att vi ville 

komma i kontakt med ledare från deras dam- och herrverksamhet. Genom dessa personer fick 
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vi kontaktuppgifter till ett antal ledare från både dam- och herrverksamheten i respektive 

förening. Vi kontaktade ledarna per telefon och bokade in möten för intervjuer. Sammantaget 

resulterade det i sju män och en kvinna som slutligen ingick i studien. Endast en av ledarna 

kunde inte direkt svara på vilken tid som passade, i dennes fall så skickade vi ett antal förslag 

på tider som passade oss och ledaren svarade inom kort att den kunde en av tiderna. 

Nedan följer en kort sammanfattning av de ledare vi intervjuat, detta för att ge er läsare en 

bild av intervjupersonerna. Ledarna har fått fingerade namn för att hålla dem anonyma. Vi har 

valt att använda oss av de åtta mest förekommande manliga namnen i Sverige 2013 

(Statistiska Centralbyrån, 2013b). Av dessa åtta finns en kvinnlig ledare, vi har valt att även 

ge henne ett manligt namn för att skydda hennes anonymitet. Efter etiska avvägningar fann vi 

detta möjligt då avsikten inte är att spegla ledarnas åsikter ur ett genusperspektiv. Även 

föreningar har fått fingerade namn i form av bokstäverna A, B, C och D. 

• Karl, tränare för klubb A. Har gått block ett och block två av innebandy-

ledarutbildningarna. Ledaren har en treårig universitetsexamen inom pedagogik. Aktiv 

ledare i åtta år. Beskriver sin ledarstil som lyhörd och demokratisk. Arbetar som 

fritidsledare till vardags. 

• Erik, tränare för klubb A. Har inte gått några ledarutbildningar inom innebandy, men 

är utbildad och jobbar som lärare. Aktiv ledare i tre år och även aktiv som elitspelare 

inom innebandy. Beskriver sin ledarstil som bestämd, lyhörd och agerande. 

• Lars, tränare för klubb B. Ledaren har gått alla steg för innebandyledare i ett annat 

europeiskt land. Aktiv tränare i 12 år. Beskriver sin ledarstil som demokratisk, lyhörd, 

öppen och taktisk. Arbetar inom sin idrottsförening. 

• Anders, tränare för klubb B. Har gått block ett och block två av innebandy-

ledarutbildningarna. Är även utbildad och jobbar som lärare. Har varit aktiv tränare i 

elva år. Har en bakgrund som elitspelare inom innebandy. Beskriver sin ledarstil som 

demokratisk, öppen, lyhörd och ställer mycket frågor till spelarna.  
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• Per, tränare för klubb C. Har gått grundstegen inom innebandy-ledarutbildningen i 

början på 1990-talet. Har en treårig universitetsexamen inom pedagogik och jobbar nu 

som fritidspedagog. Aktiv ledare i 19 år. Beskriver sin ledarstil som demokratisk och 

lyhörd.  

• Johan, tränare för klubb C. Har gått block ett och block två inom innebandy-

ledarutbildningen och har även samma motsvarighet inom fotbollens ledarutbildning. 

Aktiv tränare i 14 år. Beskriver sin ledarstil som demokratisk, lyhörd och skämtsam. 

Arbetar som hantverksarbetare. 

• Mikael, tränare för klubb D. Har gått block ett och block två inom innebandy-

ledarutbildningen. Ledaren har en treårig universitetsexamen inom pedagogik samt 

ledarutbildning inom en annan idrott. Aktiv tränare i sju år. Beskriver sin ledarstil som 

demokratisk, lyhörd och öppen för nya idéer.  

• Olof, tränare för klubb D. Har gått block ett inom innebandy-ledarutbildningen och 

har lite erfarenheter från att ha varit ledare inom fotboll. Aktiv tränare i tre år. 

Beskriver sin ledarstil som lyhörd, öppen och delar gärna ut ansvar till spelarna. 

Arbetar som säljare.  

4.3 Utformning av intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes utarbetades en intervjuguide (se bil. 1) med ett antal teman 

och tillhörande frågor samt föreslagna följdfrågor. De semistrukturerade intervjuerna lämnar 

enligt Kvale (2009) rum för förändringar av frågornas karaktär och ordningsföljden av frågor. 

Vi ansåg att det var fördelaktigt för oss att kunna anpassa frågorna efter vad respondenterna 

svarade och på så vis få ett större djup på intervjuerna Vi försökte få deltagarna att ge 

utförliga beskrivningar genom att ställa följdfrågor då vi ansåg att det behövdes. 

Intervjuguiden delades in i fem teman: bakgrund, förening, etnisk mångfald - Svenska 

Innebandyförbundet, etnisk mångfald - föreningen och problemuppfattning. De frågor som 

utformades under varje tema grundades på frågeställningarna, tidigare forskning och på den 

litteratur som tas upp i bakgrunden. Under det första temat, bakgrund, så ställdes frågor kring 

ledarens civila yrke, utbildningsbakgrund, viljan till att bli idrottsledare och beskrivning av 
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ledarens ledarstil. Under andra temat, föreningen, ställdes frågor för att få en bild av 

föreningens verksamhet, dess målsättning, upptagningsområde och rekrytering av nya spelare. 

Det tredje temat, etnisk mångfald Svenska - Innebandyförbundet, öppnades med en fråga om 

vad etnisk mångfald var för ledarna själva. Sedan följde frågor kring ledarens uppfattning 

kring hur Svenska Innebandyförbundet jobbar med etnisk mångfald och om det förekom 

någon information i ämnet på deras ledarutbildning. Under det fjärde temat, etnisk mångfald - 

föreningen, ställdes frågor kring hur ledarens egen förening/lag jobbar för att främja etnisk 

mångfald, hur fördelningen ser ut i deras lag och hur de tror föreningen/laget skulle bemöta en 

spelare med annat etniskt ursprung än svensk. Under det sista och femte temat, 

problemuppfattning, ställdes frågor kring hur ledaren uppfattar varför de är så få med annan 

etnisk bakgrund inom innebandyn. Frågor gällande hinder med arbetet för att främja arbetet, 

för- eller nackdelar med ökad etnisk mångfald, idrotten som integrationsarena ställdes och hur 

ledarna tror det ser ut inom fem till tio år. Intervjuerna avslutades med ett påhittat scenario om 

hur ledarna skulle hantera en situation med fem nya spelare av annan etnisk bakgrund än 

svensk. Frågorna är 20 till antalet samt 20 förslag på följdfrågor. 

Intervjuguiden såg således likadan ut vid alla åtta intervjuer. Anledningen till varför guiden 

utformades och genomfördes lika under alla intervjuer var för att underlätta kategoriseringen i 

resultatet samt göra det möjligt att använda samma underrubriker i resultatet (Kvale 2009). 

4.4 Procedur 

Vår studie har utförts utifrån ett etiskt perspektiv med tanke på information, samtyckeskrav, 

anonymitet och nyttjandekrav. Ledarna blev i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) krav 

informerade om studiens ändamål, att de deltar på frivillig basis och att de när som helst under 

studien kan avbryta sitt deltagande. Ledarna informerades om att intervjuerna endast används 

för forskningssyfte och de fick muntligt ge sitt godkännande om att vara med i studien.  

Kontakt togs med intervjupersonerna via telefon, för att sedan bestämma tid, plats och datum 

för varje intervjutillfälle. Innan intervjutillfället skickades ett kortare informationsbrev ut till 

intervjupersonen via mail. I denna sammanfattning fanns information om studies syfte och 

kommande berörda teman under intervjun. Platsen för intervjun fick intervjupersonerna välja. 

Detta för att de skulle känna sig trygga och avslappnade i själva intervjusituationen. Vi avsatte 

60 minuter för att genomföra respektive intervju. Intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter att 
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genomföra. Intervjuerna genomfördes i en ostörd miljö och spelades med in med hjälp av en 

diktafon med intervjupersonernas godkännande. 

Eftersom intervjuerna spelades in så kan det leda till att personen kan känna sig otrygg till en 

början. Vi valde därför att inleda intervjun med att ställa kortare bakgrundsfrågor till 

intervjupersonen för att de på så vis skulle bli mer trygga i situationen. Vid alla åtta 

intervjuerna medverkade båda studiens författare. En person ledde intervjun och den andre 

förde anteckningar med intervjupersonens samtycke som grund. Under hela intervjun strävade 

vi efter att agerande så neutralt som möjligt och hålla oss till intervjuguiden samtidigt som vi 

visade intresse och engagemang för vad intervjupersonen svarade och vid behov ställde 

relevanta följdfrågor. Enligt Kvale (2009) så är denna intervjuteknik lämplig för att skapa en 

så ”objektivt” data som möjligt. 

4.5 Analysmetod 

I samband med analysen är det viktigt att fokusera på att fånga en helhetsbild med ibland 

viktiga underliggande orsaksmekanismer samt bortse från det ointressanta (Backman, 2008). 

Det är viktigt att redan innan intervjuerna utförts bestämma på vilket sätt intervjuerna ska 

analyseras. Detta eftersom analysmetoden påverkar vilka frågor som ska ställas i 

intervjuguiden, hur intervjuprocessen skall gå till väga och hur utskriften av intervjuerna 

utförs. Analysprocessen handlar om att separera något i delar eller element och utifrån vårt 

syfte valde vi analysmetoderna meningskategorisering och meningskoncentrering (Kvale, 

2009). Meningskategorisering enligt Kvale innebär att materialet delas in i kategorier. 

Kategorierna kan väljas innan intervjuerna genomförs eller under analysens gång. Eftersom 

de åtta intervjuerna som analyserades hade samma intervjuguide med samma frågor så valde 

vi att välja kategorier innan intervjuerna genomförts. De kategorier vi har valt är etnisk 

mångfald - Svenska Innebandyförbundet, etnisk mångfald - föreningen, ledarens roll och 

idrotten som integrationsarena. Att korta ner huvudinnebörden av intervjupersonens yttringar 

kallas meningskoncentrering och det är också en typ av analysmetod som kan användas vid 

kvalitativ analys (Kvale, 2009). Genom att kombinera dessa två analysmetoder fick vi en bra 

översikt över samtliga intervjuer och kunde på ett bra sätt skriva ett resultat. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

Rapportens syfte är att ur ledarens synvinkel, beskriva, förklara och förstå hur ledare inom 

svensk innebandy uppfattar arbetet med etnisk mångfald inom förbundet och inom de 

föreningar de verkar. Validitet enligt Kvale (2009) är att det som ska mätas avses att mätas. 

Validiteten i vår studie påverkades av valet av intervjupersoner. Urvalet skedde genom de 

fyra föreningarna som vi ansåg vara de mest etablerade i Umeå. Frågorna var utformade för 

att besvara det syfte och de frågeställningar vi hade, för att på så sätt stärka vår validitet. 

Reliabilitet menar Kvale (2009) är tillförlitligheten i studien, med det menas att resultatet 

skall bli detsamma vid upprepade tillfällen. För att stärka tillförlitligheten i vår studie 

genomfördes alla åtta intervjuerna på ett likvärdigt sätt. Alla intervjupersoner fick besvara 

samma intervjuguide i en så pass liknande miljö som möjligt vid de åtta intervjuerna. Enligt 

Kvale (2009) kan reliabiliteten påverkas genom exempelvis ålder, kön eller andra personliga 

egenskaper, som på så sätt kan ge olika svar. I denna studie så deltog endast en kvinna, vilket 

om möjligt kan påverka reliabiliteten men som vi tidigare nämnt är inte avsikten att anlägga 

ett genusperspektiv varvid detta blir av mindre betydelse.  

4.7 Metoddiskussion 

Med tanke på arbetets tidsram och tiden det tar att förbereda, genomföra och transkribera 

intervjuerna så begränsades datainsamlingen till åtta intervjuer. Emellertid omfattade dessa i 

genomsnitt 45 minuter vilket resulterade i ett relativt rikt textmaterial i form av transkriberade 

intervjuer. 

Kvale (2009) beskriver att en testintervju kan bidra med en säkerhet för intervjuaren och att 

intervjuguiden får testas i en riktig situation. På grund av tidsbrist genomfördes ingen 

testintervju, detta kan ha medfört att vi som intervjuare inte kände oss lika säkra med 

intervjuguiden och heller inte lika säkra i intervjusituationen. Detta är inget vi upplevt som 

något problem, men det kan vara en god reflektion till kommande studier.  
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5 Resultat 

I resultatet redovisas intervjupersonernas svar på de frågor som ställts under intervjuerna. 

Först kommer en kortare information om intervjupersonernas bakgrund. Därefter kommer 

ledarnas personliga uppfattningar angående etnisk mångfald. Slutligen kommer de övriga 

svaren presenteras under valda kategorier som bygger på studiens frågeställningar. Dessa 

kategorier är, Etnisk mångfald - Svenska Innebandyförbundet, Etnisk mångfald – föreningen, 

Ledarens roll och Idrotten som integrationsarena. 

5.1 Bakgrund 

Här presenterar vi ledarnas svar på frågorna som handlade om ledarnas bakgrund. Vad de har 

för utbildning, yrke och tidigare ledarerfarenheter. Vår strävan var att få en samlad bild av 

deras utbildningsbakgrund, civila yrke och anledning till varför de blev ledare. 

På frågan “Vad har du för utbildning inom innebandyn?” svarade sex utav åtta ledare att de 

hade gått en grundutbildning inom Svenska Innebandyförbundet, vilket innebär minst block 

1-utbildning. Av dessa sex ledare som läst block 1-utbildning, har fyra stycken valt att läsa 

vidare till block två. En av de två ledarna som inte har någon grundutbildning inom Svenska 

Innebandyförbundet, har läst alla utbildningssteg i ett annat europeiskt land.  

Fortsättningsvis ställdes frågan “Har du någon annan typ av ledarskapsutbildning?”. Fem 

stycken av ledarna har andra ledarskapsutbildningar utöver de utbildningar som finns inom 

innebandyn. De utbildningar ledarna har är exempelvis grundutbildningar inom fotboll, 

idrottspedagogiska kurser eller andra ledarskapsutbildningar. 

På frågan “Vad har du för yrke?” svarade fem av de åtta ledare att de till vardags arbetar med 

barn och ungdomar i olika former. De yrken som är representerade är fritidspedagog och 

lärare. De övriga tre hade inga jobb som var relaterade till pedagogik, där var yrkena 

hantverkare, säljare och anställd inom föreningen. 

Gemensamt för alla de ledare vi intervjuat är att de tidigare har eller har haft en tidigare 

spelarkarriär. En av dessa ledare är fortfarande aktiv på elitnivå. Detta är det främsta 

argumentet till varför ledarna senare har valt att bli ledare inom innebandyn. Den tidigare 
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karriären som spelare har lett vidare till att ta steget från spelare till ledare. Andra orsaker till 

varför de valt att bli innebandyledare är att intresset alltid funnits där till att utveckla spelare, 

samt att dela med sig utav deras egna erfarenheter som spelare. 

5.2 Vad är etnisk mångfald för dig? 

Vi har valt att presentera ledarnas uppfattning om vad etnisk mångfald var för dem tidigt och 

enskilt för vi anser att det är en viktig och grundläggande fråga i ämnet. Vi vill här att läsarna 

tidigt i resultatdelen ska få en bild av ledarnas uppfattning för att enklare kunna följa och 

förstå ledarnas uppfattningar i de övriga kategorierna senare. 

Alla ledarna svarade på frågan om vad etnisk mångfald var för dem. Ledarna hade innan 

intervjuerna fått tagit del av en kort beskrivning av intervjuns innehåll, i den beskrivningen 

ingick frågan “Vad är etnisk mångfald för dig”. På grund av denna information så upplevde 

vi att alla ledare hade funderat över frågan och alla hade en uppfattning. Nedan kommer en 

presentation av ledarnas tankar och uppfattning.  

Karl: “Etnisk mångfald för mig? Ja du. För mig är det när olika kulturer möts och blandas.” 

Erik: “För mig är det människor från olika länder som flyttar till samma ställe. Det har 

mycket med olika kulturer och bakgrunder att göra.” 

Lars: “Olika kulturer som blandas. Människor från andra länder som tar med sig sin kultur 

och blandas med människor i Sverige. Spelar ingen roll vilket kön, läggning, hudfärg man har 

alla är lika värda.” 

Anders: “Olika kulturer som kommer in. För mig har de lite med religion att göra tror ja. Jo. 

Religion och olika kulturer.” 

Per: “Etnisk mångfald syns främst ytligt genom språk och hudfärg. Det handlar för mig om 

att olika kulturer från olika länder blandas. Att alla är lika värda.” 
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Johan: “Människor som blandas från olika länder. Att man har med sig sin kultur från sitt 

land.” 

Mikael: “Det är människor med olika bakgrunder, främst kultur och språk.” 

Olof: “För mig är etnisk mångfald personer med olika språk, religion och kultur som möts på 

något vis. Exempelvis inom idrott. Men just mångfald kan ju även vara många andra saker.” 

5.3 Etnisk mångfald - Svenska Innebandyförbundet 

Under denna kategori presenteras ledarnas svar på frågorna som handlade om Svenska 

Innebandyförbundets arbete kring etnisk mångfald. Vår strävan var här att få en bild av 

ledarnas kännedom om hur Svenska Innebandyförbundet arbetar för att främja etnisk 

mångfald. 

Ingen av de åtta intervjupersonerna visste hur Svenska Innebandyförbundet arbetar konkret 

med frågan om att främja etnisk mångfald. Fyra ledare nämnde de styrdokument som finns 

inom idrotten och innebandyn, där alla som vill ska ha möjlighet att spela innebandy oavsett 

bakgrund. Mikael sa: “Jag vet att det finns dokument som förbundet jobbar efter men har 

aldrig läst dessa.” Per var också inne på samma sak, han sa: “Känner till innebandyn vill och 

så, men vet egentligen inte hur dom jobbar.” 

I många fall var ledarnas utbildning den enda direkta kontakt de haft med Svenska 

Innebandyförbundet. Sex av de åtta ledarna vi har intervjuat har gått någon utbildning inom 

Svenska Innebandyförbundet. De sex beskriver alla att de inte tycker förbundet direkt tog upp 

frågan om etnisk mångfald i deras utbildningar.  

“Minns inte att förbundet tog upp något om det på utbildningen. 

Det var mer alla får vara med och så, speciellt på barn och 

ungdomsnivå. Dom pratade om idrotten vill under utbildningen, så 

dom följer väl de som står där.” (Karl) 
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“Det var mer att alla är lika värda och att alla ska få vara med, 

det som står i idrotten vill, inget speciellt om etnisk mångfald. 

Under den block ett-utbildning som jag var på var det mer andra 

teoretiska saker de tog upp och sådär som vi fick öva på 

praktiskt.” (Olof) 

Två av de sex ledare med ledarutbildning från Svenska Innebandyförbundet nämnde även ett 

projekt för att främja etnisk mångfald inom innebandyn. Anders och Johan säger att de inte 

har någon information om vad projektet innehöll eller ledde till. De berättar om ett projekt 

från Svenska Innebandyförbundets sida, där målet var att få fler ungdomar med annan etnisk 

bakgrund att pröva på innebandy.  

"Har ingen koll på hur svenskan jobbar i det här, jag har aldrig 

själv stött på något arbete. De sas väl på utbildningen att alla ska 

få vara med. Jag har själv tränat länslag här och har inte hört 

något om just den frågan då heller. … Vet att några föreningar 

har haft projekt genom svenska innebandyförbundet om det här 

men vet inte om de gett något.” (Anders) 

Intervjupersonerna fick frågan om Svenska Innebandyförbundet under utbildningen gav 

någon information i arbetet med att främja etnisk mångfald. De ledare vi har pratat med hade 

liknande svar på vad som togs upp på utbildningarna. Ledarna berättar att Svenska 

innebandyförbundet arbetar utifrån Idrotten Vill, allas lika värde och att alla får vara med. 

“Vet att det diskuteras på svenska förbundet men det var inget som 

togs upp under min utbildning. I vilken utsträckning vet jag inte 

heller, troligen jobbar dom mer i andra städer. … Just de, för mig 

att de var en eller två föreningar här som drog igång något projekt 

från förbundet, men vet inte mer eller om just det men det är ju bra 

att man försöker nå ut till fler.” (Johan) 

De sex ledarna med utbildning svarade också likt varandra på frågan om de hade önskat att 

Svenska Innebandyförbundet givit någon information kring ämnet och arbetet med etnisk 
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mångfald. Alla sex ansåg att det vore bra om förbundet tog upp ämnet under utbildningarna. 

Karl sa: “Vore bra om förbundet tog upp det så ledare fick lite info kring arbetet och hur de 

skall jobba skälva.”  

Anders utvecklar i sin intervju det Karl är inne på: 

“Tror det är viktigt att det tas upp nu, de var inte samma behov 

förut. Jag tror att de är en fråga som kommer bli viktig för 

innebandyn och då måste det ju tas upp på utbildningar. Ett 

material som vi kan jobba utifrån vore ju bra att presentera på 

utbildningar. På så sätt kanske det kan underlätta och fler kommer 

tänka på det tror jag.” 

Även Olof pratade om att de vore bra om det togs upp under utbildningen: “Är ju bra att dom 

pratar om att alla ska få vara med och det. Är ju det idrotten står för men vore kanske bra om 

dom även tog upp frågan lite mer på djupet så att vi får något att jobba med.” 

De två intervjupersonerna som inte hade någon utbildning var även de inne på att de skulle 

önska att arbetet med etnisk mångfald togs upp under utbildningen. Erik berättar: “Ska jag gå 

de första utbildningarna så vill jag att en fråga som etnisk mångfald ska vara med i 

utbildningen. Jag tror att det är bra med kunskap inom området”. Lars som inte har gått 

någon utbildning i Sverige men som har gått utbildning i ett annat europeiskt land säger: “Jag 

har ingen utbildning från Sverige men jag har gått alla steg hemma och jag tror nog det är 

liknande saker som tas upp. Jag skulle gärna vilja att det togs upp om etnisk mångfald, bra 

för oss ledare att få kunskap i sådant.” 

5.4 Etnisk mångfald - Förening 

Under denna kategori presenterar vi ledarnas svar på frågorna som handlade om föreningens 

arbete med etnisk mångfald och frågor kring deras upptagningsområde av spelare. Vår strävan 

i denna kategori var att få en bild av ledarnas insyn i föreningens arbete kring etnisk mångfald 

och rekrytering av nya spelare. Ledarna kommer här att presenteras tillsammans med sin 

föreningsbenämning för att göra det tydligare vilken förening som hör till vilken ledare. 
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Resultatet visar på att många föreningar inte aktivt arbetar för att främja etnisk mångfald inom 

föreningen och de utgår från föreningens stadgar och Idrotten Vill, där alla ska få vara med 

oavsett bakgrund. Intervjupersonerna säger dock att frågan tagits upp och diskuterats.  

”Frågan diskuteras ibland på olika möten och så. Men samtidigt 

så arbetar inte vi just för att främja etniskt mångfald, utan vi 

försöker istället synas allmänt i olika medier, på matcher och 

anordna cuper för ungdomar och så. Vi utgår från föreningens 

stadgar och det som står i Idrotten vill. Alla som vill spela 

innebandy ska ha möjlighet att spela hos oss, sen är det ju såklart 

skillnad som i alla föreningar i seniorlag och sådär.” (Karl, 

förening A)  

”Det är klart frågan har tagits upp, främst för att vi konkurrerar 

med fotbollen i föreningen, där många ungdomar med annan 

etnisk bakgrund finns. Men vi vill samtidigt inte plocka spelare 

från deras verksamhet så de slutar med fotbollen på grund av 

innebandyn. Vi försöker istället ha samarbete med fotbollen, där 

ungdomarna kan kombinera fotboll och innebandy. Vi vill att alla 

som vill ska ha möjlighet att spela innebandy och ge dem en bra 

utvecklingsmiljö.” (Lars, förening B) 

Intervjupersonerna beskriver att de har tydliga upptagningsområden i staden, vilket syns på 

arbetet i föreningarna med att locka till sig nya ungdomar. Alla de åtta ledare vi har intervjuat 

anser att den förening de representerar har en stark ungdomsverksamhet, både på dam- och 

herrsidan. Lars berättar vidare:  

“Vi försöker synas i olika områden, men vi har även haft ett 

projekt i några områden där vi var ute några helger och lät 

ungdomar testa på innebandy, för skojs skull. Sen med tanke på att 

vi har en ganska stor ungdomsverksamhet så söker sig spelare till 

oss. Vi har också varit ute på skolor och informerat om att vi vill 

få barn och ungdomar att testa på innebandy.” (Lars, förening B) 
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”Förening C har en stark ungdomsverksamhet så vi behöver inte 

arbeta så hårt för att just hitta nya spelare. Vi har vårt 

upptagningsområde så vi vill inte tränga oss på där andra 

föreningar har sina upptagningsområden, de tror jag inte blir bra 

för någon. Hemsidan har en stark bidragande faktor tror jag till 

att vi är så pass starkt, där finns mycket information och den är 

lätt att hitta. Sen försöker vi ju såklart synas på matcher, andra 

medier, det är ju vanligt nu.“ (Per, förening C) 

Ledarna fick en fråga om de ansåg att deras upptagningsområde var mångfaldigt eller 

homogent. Det var bara en förening som ansåg sig ha ett mångfaldigt upptagningsområde, 

vilket till viss del speglades i denna förenings ungdomsverksamhet. 

“Jag anser att det upptagningsområde vi har i föreningen är 

mångfaldigt. Till viss del tycker jag det också syns, främst i de 

yngre åldrarna. Jag tror vårt projekt gav viss effekt till att locka 

fler med annan etnisk bakgrund och det är jättekul. Hoppas att fler 

vill börja spela innebandy, det tror jag behövs. Vem vet, det 

kanske finns många talanger där ute, så det skulle vara roligt om 

fler ville spela innebandy. Men det gäller ju också inte bara för oss 

utan för andra föreningen att fortsätta synas och försöka locka till 

oss fler med andra bakgrunder.” (Anders, förening B) 

5.5 Ledares roll 

Under denna kategori så presenterar vi ledarnas svar på frågorna som handlade om ledarens 

egen roll i arbetet för att främja etnisk mångfald. Vår strävan var här att få en bild av ledarnas 

egen uppfattning om sin roll i arbetet med att främja etnisk mångfald. Alla ledarna ansåg sig 

ha en betydande roll för verksamhetens utveckling i stort och främst de egna lagets 

utveckling. Ledarnas roll i att främja etnisk mångfald var inte lika tydlig, ledarna pratar mer 

om utvecklingen i stort. Dock påpekar alla att de är en intressant och viktig fråga. 
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“Jag tror jag som ledare har en stor betydelse och påverkan på 

mina spelare, så därför tror jag ledare har en viktig roll för att jag 

är närmast spelarna och de ska ju känna sig trygga i med de dom 

gör. När man är spelare i mitt lag ska man trivas och på så sätt 

tror jag att man utvecklas bäst. Lagkemin är viktig och därför blir 

min roll viktig.” (Olof) 

“För mig är det nästan viktigare att se att spelarna utvecklas 

istället för vinna serien år efter år. Det känns roligare för mig att 

se spelare fostras och utvecklas och kanske spelar i landslaget om 

några år. Jag vill låta spelare få chansen att visa vad de går för, 

sen spelar det ingen roll vad du har för bakgrund. Jag som ledare 

vill spelarens bästa, sen om det är svårigheter i språket eller något 

annat, så måste jag ta mitt ansvar att lösa det problemet.” (Lars) 

“Jag som ledare har ett stort ansvar. Det är mitt ansvar i att se till 

att spelarna trivs, utvecklas och så vidare. Sen att planera 

träningar och ta ut lag, det är mycket. Jag försöker som ledare att 

vara lyhörd och demokratisk. Jag tror det är viktigt att hela tiden 

prata med spelarna och se vad dom tycker, om det är något vi ska 

ändra på eller så. … Skulle vi sen få in spelare med annat etnisk 

bakgrund är det väl främst språket jag ser som en skillnad. Det 

går lätt att lösa med att använda sig av engelska, eller ta de åt 

sidan innan övningar och förklara mer tydligt. Jag vill i sådana 

fall att de ska känna sig som en i gruppen och det är mitt ansvar 

att det blir så.” (Karl) 

Vi ställde en fråga till alla intervjupersoner hur de tror att spelare med annan etnisk bakgrund 

än svensk bemöts av ledare och andra inom föreningen. Alla ledarna svarade här likt 

varandra, de ansåg inte att bemötandet skulle skilja markant på grund av en spelares etniska 

bakgrund. Per och Anders berättar att det inte skulle vara någon större skillnad på bemötandet 

men ett problem de tar upp är språket, men de ser inte det som något problem. Noterbart är att 
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endast två av ledarna har erfarenhet från att ha spelare med annan etnisk bakgrund än svensk i 

sitt lag. 

“Bemötandet i föreningen är a och o om en spelare trivs eller inte. 

Jag tror bemötandet inte skiljer sig beroende på vilken bakgrund 

du har. Den enda skillnaden jag kan se är i sådana fall språket 

och det är inga problem att lösa, sen kanske att man skulle bli 

tydliga i instruktioner och så.” (Per) 

“…och jag tror det inte alls skulle vara något problem kring 

bemötandet. Det är så pass vanligt att folk med olika bakgrund 

möts, exempelvis i skolan så det tror jag inte alls. Mycket handlar 

om respekt till varandra, har man respekt till varandra tror jag att 

spelare både kan utvecklas och ha roligt på samma gång.” 

(Anders) 

5.6 Innebandy som integrationsarena 

Under denna kategori så presenterar vi ledarnas svar på frågorna som handlade om 

innebandyn som integrationsarena. Vår strävan var här att få en bild av ledarnas egen 

uppfattning om innebandyn som integrationsarena. 

På frågan om ledaren tycker innebandyn var en bra mötesplats för att integrera människor så 

svarade alla åtta ledare att de tycker innebandyn eller idrotten i stort är en bra plats för 

integration. Sex av ledarna uttryckte samtidigt att innebandyn ligger efter i arbetet med att 

främja etnisk mångfald, jämfört med exempelvis fotbollen. 

Lars och Per är båda inne på att innebandyn ligger efter fotbollen i frågan om idrotten som en 

god mötesplats. Båda anser att innebandyn är en bra mötesplats för att integrera människor, 

men att det finns saker att jobba på. En anledning som båda tar upp är att fotbollen har fler 

stora förebilder med olika etniska bakgrunder. 
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“Människor kan mötas och byta erfarenheter och kompetenser. 

Barn från olika bakgrunder får träffas och tävla under samma 

villkor vilket jag tror gör att de integreras snabbare än inom 

idrotten än på andra platser. Innebandyn har säkert en del kvar att 

jobba med, men redan nu så ser jag bara innebandyn som en 

positiv mötesplats. Fotbollens förebilder är säkert en förklaring. 

Se på Zlatan bara.” (Lars) 

“Innebandyn är en kanonplats för att integrera. Alla lagsporter är 

bra på det, de blir en gemenskap som är stark och genom den 

umgås ungdomarna med varandra utanför innebandyn med … 

Fotbollen har fler idoler och lättare att se sig själv komma fram 

där, här ligger innebandyn efter. Jag tror att vi behöver flera 

förebilder med olika bakgrunder, så lockas flera tror jag.” (Per) 

Två av intervjupersoner utvecklar sina svar om att innebandy är en bra integrationsarena. De 

tror att många talanger kan gå förlorade, på grund av att innebandyn inte når ut till fler med 

annan etnisk bakgrund än svensk. De tror att talanger kan finnas hos de barn och ungdomar, 

som väljer fotbollen framför innebandyn. Johan och Karl berättar: 

“Tror absolut att det är en bra mötesplats. Perfekt tillfälle för 

invandrare att lära känna nya människor. Tråkigt nog tror jag 

innebandyn ligger efter här. Tar man fotbollen så är dom mycket 

längre fram här. Vet inte riktigt vad det beror på, men trist att inte 

innebandyn når ut på samma vis. Sen kan jag tänka mig att språket 

är ett problem annars, men inte inom idrotten. … Det känns som 

innebandyn tappar talanger på grund av detta. Bara vi får fler 

förebilder så tror jag nog vi kommer vara ikapp fotbollen som 

mötesplats för folk från andra länder.” (Johan) 
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“Innebandyn är en väldigt bra plats för att integrera människor. 

Det har det alltid pratats om. Kolla på fotbollen till exempel, dom 

ligger lite före oss och där integreras många från andra länder. 

Men också att föreningar med både innebandy- och 

fotbollsverksamhet, att man kan kombinera dessa så fler håller på 

med både och. Det kanske finns många duktiga fotbollsspelare 

som också skulle vara bra i innebandy.” (Karl) 

Alla de åtta intervjupersoner vi har träffat påpekar någon gång under intervjun, att frågor 

kring att främja etnisk mångfald genom att integrera människor inom idrotten är intressant. Vi 

ställde frågan hur ledarna ser på utvecklingen och hur de tror att mångfalden inom 

innebandyn ser ut om fem till tio år. Endast en ledare tror att det kommer vara fler barn och 

ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk inom fem år. De övriga tror att en förändring 

först kommer ske inom 10-15 år. 

“Jag tror definitivt det kommer ha hänt något om fem år. Det 

händer så pass mycket i samhället redan nu och innebandyn växer 

och utvecklas hela tiden. Ungdomarna är redan så vana att möta 

olika kulturer idag, kolla bara i skolan. Kanske att det inte 

kommer vara så stor skillnad i Superligan och så där, men i lägre 

åldrar tror jag de kommer finnas fler med andra bakgrunder.” 

(Mikael) 

“Jag tror kanske inte det kommer ha hänt så mycket om fem år, 

men om 10-12 år kanske. Jag tror ungdomarna behöver ha fler 

idoler som de känner igen, kolla på Zlatan. De vill ju vara som 

han. Innebandyn har inte riktigt någon superstjärna som syns 

överallt och som alla vill vara på rasten. Skulle det finnas en 

stjärna som har annan bakgrund skulle det ha märkts redan nu 

eller om fem år, men kan man få fram en till fem år, tror jag en 

skillnad kommer synas på ungdomsverksamheter på längre sikt, 

säg 10 år.” (Per)  
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6 Analys och Diskussion 

I denna del kommer vi analysera och diskutera resultatet och intervjupersonernas svar 

kommer ställas i relation till bakgrunden och tidigare forskning. Vi har valt att använda oss 

utav samma kategorier som i resultatdelen för att ge en tydligare bild av vad som analyseras 

och diskuteras. Vidare kommer en slutdiskussion med en övergripande diskussion om arbetet 

samt en metoddiskussion och förslag på vidare forskning. 

6.1 Etnisk mångfald - Svenska Innebandyförbundet 

Alla ledarna vi intervjuade hade ingen eller lite kunskap i hur Svenska Innebandyförbundet 

arbetar för att främja etnisk mångfald inom Svensk innebandy. Ledarna överlag svarade 

väldigt kort på frågan och vi upplevde ibland att det var svårt att komma vidare för att få fram 

deras synpunkter i ämnet. Två av ledarna vi intervjuade, Anders och Johan, nämnde projekt 

som var relaterade till etnisk mångfald och hade genomförts av föreningar i Umeå. Vi tror att 

dessa två ledare pratar om samma projekt då de båda nämner samma förening och ungefär 

samma tidsperiod. De menade att projektet genomfördes genom Svenska Innebandyförbundet, 

men av föreningen själva för att locka till sig ungdomar med olika etniska bakgrunder. Ingen 

av dem hade någon god kunskap i vad projekten hade givit för resultat men båda ansåg att det 

var ett bra initiativ. Detta är det enda konkreta exemplet vi fick från våra intervjupersoner på 

hur Svenska Innebandyförbundet arbetar med frågan om etnisk mångfald. 

Ser man till det projekt ledarna nämnde som ett konkret exempel på hur Svenska 

Innebandyförbundet arbetar kan man se likheter i hur det står beskrivet i Idrotten Vill. Där 

står det beskrivet att genom föreningarna så skall idrotten sprida glädje och på så vis skapa 

möjligheter för grupper med olika etniska bakgrunder att finna en tillhörighet i samhället 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Även fast varken vi eller ledarna har kunskap i hur projektet 

genomförts eller dess resultat, så anser vi att projekt med målsättningen att nå ut till ungdomar 

med andra etniska bakgrunder än svensk är en bra väg att gå för att öka den etniska 

mångfalden. Samarbetet mellan Svenska Innebandyförbundet och föreningarna är något vi 

tror är viktigt för att komma vidare i arbetet med att främja etnisk mångfald. 

Vi frågade de åtta ledarna om de hade någon insyn i vilka dokument Svenska 

Innebandyförbundet använde i arbetet för att främja etnisk mångfald. Fyra av ledarna nämnde 
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de dokument vi har tagit upp tidigare att Svenska Innebandyförbundet (2012) och 

Riksidrottsförbundet (2009) använder sig utav i frågan, Innebandyn Vill och Idrotten Vill. De 

ledare som sa sig känna till dessa dokument berättade alla att de hade lite kunskap i vad som 

stod i dokumenten och även lite kunskap i hur dokumenten användes utav Svenska 

Innebandyförbundet. Den kunskapen ledarna hade bestod till stor del utav de övergripande 

budskap som så ofta används inom idrotten, till exempel “alla är lika värda”. Endast ett fåtal 

av ledarna sa sig ha kunskap i hur förbundet använde dessa dokument och de uttryckte sig 

kort och menade att fraser som “alla ska vara med” används under utbildningar i syfte för att 

locka fler ungdomar med olika etniska bakgrunder. 

Sex utav de åtta ledarna vi intervjuade hade en ledarutbildning från Svenska 

Innebandyförbundet och alla de sex antydde att den enda direkta kontakten de haft med 

Svenska Innebandyförbundet var just deras utbildningar. Vi anser att de är viktigt att ledare 

får en utbildning och på så vis får information om hur man skall gå tillväga för att utveckla 

föreningen och laget. Alla åtta ledarna, även de två utan utbildning, svarade att de ansåg det 

vara relevant att ta upp arbetet kring att främja etnisk mångfald under utbildningar. Två av 

ledarna uttryckte det som att det vore ett bra tillvägagångssätt att få verktygen för att arbeta 

med frågan. Sullivan (2012) visar i sin studie att ledare med utbildning blir mer effektiva och 

når godare resultat i spelarnas sociala utveckling än ledare utan utbildning. Utifrån forskning 

som denna så anser vi att det är viktigt att Svenska Innebandyförbundet och föreningarna 

trycker på att ledarna skall ha en utbildning. Att ledarna själva tog upp relevansen i att 

informera om arbetet med etnisk mångfald under utbildningarna tycker vi visar på att ledarna 

har en vilja i att ta till sig det som tas upp under utbildningar och att de har en vilja att 

använda informationen för att utveckla föreningen, till exempel i arbetet med att främja etnisk 

mångfald. 

6.2 Etnisk mångfald - Förening 

I de föreningar vi har varit ute och pratat med berättar intervjupersonerna att de överlag i 

föreningen inte aktivt främjar etnisk mångfald. Endast en av de fyra föreningarna säger att de 

aktivt främjat etnisk mångfald genom ett projekt. Målet med detta projekt var att fler barn och 

ungdomar ska börja spela innebandy genom “pröva-på-dagar” och att öka intresset för 

innebandy hos barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk. Projektet 

genomfördes i områden där den etniska mångfalden är hög. Att föreningar är ute i områden, 
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där den största delen av den etniska mångfalden finns, tror vi är ett bra sätt att fler ska få upp 

synen för innebandyn. Kulturer som inte stött på idrotter med klubba och boll, kan här få 

chansen att pröva på för första gången och ett intresse kan väckas. 

De tre övriga föreningarna, samt den förening som genomförde projektet arbetar utifrån 

Idrotten Vill och andra styrdokument som finns inom föreningen. I Riksidrottsförbundets 

(2009) styrdokument Idrotten Vill står att alla är lika mycket värda och allas rätt till att delta. 

Detta poängterar alla ledare vi har talat med under våra intervjuer. De säger att alla barn och 

ungdomar, oavsett bakgrund ska ha rätt att träna och spela innebandy i den förening de vill 

och att den möjligheten ska finnas. De tre föreningarna som inte har genomfört något speciellt 

projekt, säger dock att frågan om etnisk mångfald diskuterats, men att de aktivt inte har 

arbetat för att främja den etniska mångfalden inom föreningen. Det övergripande målet för 

samtliga föreningar är att ha en stark ungdomsverksamhet, både på flick-och pojksidan.  

Föreningarnas upptagningsområden varierar. Många av intervjupersonerna påpekar att 

upptagningsområdena runt om i staden är väl utpräglade och även etablerade sedan länge 

tillbaka. Noterbart är att endast en förening anser sig ha ett mångfaldigt upptagningsområde, 

vilket till viss del speglar fördelningen i denna förenings innebandyverksamhet på 

ungdomssidan. Vi tar i bakgrunden upp att Fahlen och Sjöblom (2010) menar att de mest 

konkurrenskraftiga klubbarna blir normgivande vilket i sin tur leder till att idrottens 

uppbyggnad bygger på dessa klubbar. Vi anser att detta är ett problem för de föreningar vi 

intervjuat, då de är konkurrenskraftiga och har ett etablerat upptagningsområde med låg etnisk 

mångfald. Även Elling och Knopper (2005) är inne på samma problem då de menar att 

idrotten kan bidra till att grupper tar avstånd från andra grupper och deras värderingar vilket i 

sin tur kan leda till att vissa geografiska områden kan bli homogena. Vi anser att även deras 

resonemang visar på en problematik med föreningarnas icke homogena upptagningsområden, 

vi tror att en “vi och dom” känsla kan byggas upp emot innebandyn i dessa områden. 

Ledarna från denna förening tog upp problematiken kring innebandyns konkurrens med 

fotbollssektionen om spelarna. Ett förslag som nämns av ledarna, som även vi anser är något 

som behövs förbättras överlag, är ett bättre samarbete mellan sektionerna inom föreningen. På 

lägre åldrar fram till senioråldern, anser vi det fortfarande är möjligt att kombinera 

exempelvis fotboll och innebandy. För de som spelar både fotboll och innebandy bör 
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möjligheten finnas att kombinera dessa. På så sätt tror vi det är större chans att fler spelare 

väljer innebandy i kombination med fotbollen, vilket i längden kan medföra en ökad etnisk 

mångfald för innebandyn. 

I de övriga föreningarna anser resterande sex ledare att deras upptagningsområde i föreningen 

är homogent, vilket speglar fördelningen på ungdomssidan. De säger att den förening de 

representerar inte aktivt arbetar, oavsett bakgrund, för att locka till sig nya spelare. Ledarna 

berättar att de har en så pass stark ungdomsverksamhet att spelare söker sig självmant till 

föreningen. De tillvägagångssätt de använder sig utav för att nå ut med sin information om 

föreningens verksamhet är främst via olika medier, exempelvis en hemsida, Facebook-sida 

och Twitter. Vi anser att dessa tre föreningars arbete med att nå ut till ungdomar inte främjar 

etnisk mångfald, då de inte aktivt försöker nå ut till nya grupper. Istället föreslår vi att 

föreningarna mer aktivt bör synas, exempelvis genom att besöka skolor och tillställningar där 

målgruppen finns. 

6.3 Ledares roll 

Alla de åtta ledarna vi intervjuade beskrev att de ansåg sig ha en betydande roll i föreningens 

och lagets utveckling. Ledarna talade mer om utveckling i allmänhet än specifikt utvecklingen 

av etnisk mångfald. Vi tror att det kan bero på att ledarna har svårt att se sin egen roll i arbetet 

med etnisk mångfald då arbetet inte sker aktivt inom de flesta föreningarna. Men trots 

ledarnas mer generella beskrivning av sin roll, så anser vi att deras beskrivning är intressant 

och relevant för arbetet med etnisk mångfald. Detta på grund av att vi tror deras medvetenhet 

om sin egen roll som betydande även speglar sig i arbetet i en så specifik fråga som etnisk 

mångfald. 

Hassmén och Hassméns (2010) beskriver ledarens roll som betydande för motivering och 

utveckling av deltagarna samt föreningen. De beskriver även att ledaren är en förebild och i 

många fall är den som syns utåt i föreningen. Utifrån Hassmén och Hassméns beskrivning kan 

vi se att alla ledare har liknande uppfattningar. Ledarna berättar om sin roll som den person 

som är närmast laget och den personen som har ansvaret för att motivera spelarna. Att ledarna 

beskriver sig som den personen som är närmast laget tolkar vi som att ledaren är den som har 

yttersta ansvaret för laget och därigenom den som syns utåt. Även Eliasson (2009) och Karp 

(2000) tar upp att ledaren har en betydande roll för individernas sociala och personliga 
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utveckling. Vi kan se att alla ledare uppfattning stämmer överens med denna beskrivning. 

Ledarna vi intervjuat anser att de har en viktig roll i att utveckla och forma spelarna. Detta blir 

extra tydligt då Lars berättar att han hellre utvecklar en spelare till att någon gång spela i 

landslaget, än att vinna serien varje år. Vi anser att beskrivningar som denna visar på att 

samtliga ledare ser sin roll som viktig för både spelarnas och föreningens utveckling. Vidare 

genom den utvecklingen tror vi ledarnas roll kommer vara betydande i de fall där arbete med 

att främja etnisk mångfald sker. 

Vi ställer i bakgrunden frågan om ledarna är villiga att ta det ansvar som ställs på dem inom 

idrotten och visar där på Börjesson och von Essens (2007) tydliga resultat i sin undersökning. 

Vi valde ut två frågor ur deras undersökning som tydligt visar på att ledarna är beredda att ta 

sitt ansvar i frågor om att vara en god förebild och att vilja integrera invandrare i svenska 

samhället. Utifrån de svar vi fick från våra ledare så anser vi att den tydliga bilden vi 

presenterat i bakgrunden stämmer överens med våra ledares vilja att ta detta ansvar. Ledarna 

beskriver att de är beredda att ändra sitt sätt att leda en grupp utifrån vilka individer som är 

med, till exempel så beskriver flera ledare att de kan tänka sig att byta språk under 

instruktionerna för att alla spelare ska förstå. Ledarna beskriver även att det är deras ansvar att 

spelarna känner sig trygga och de är måna om att spelarna ska komma in i gruppen. Dessa 

beskrivningar tycker vi visar på att ledarna vi intervjuat är beredda att ta sitt ansvar att vara en 

god förebild och att viljan finns i att integrera spelare i samhället. 

Vi ställde en fråga till ledarna om de trodde bemötandet inom föreningen eller laget skulle 

skilja sig om personen var av annat etniskt ursprung än svenskt. Alla ledarna svarade där att 

de inte trodde de skulle vara någon markant skillnad, dock tog de upp att språket skulle kunna 

vara ett problem. En sak värt att notera här är att endast två av ledarna har erfarenhet av 

spelare med annan etnisk bakgrund än svensk i sitt lag. Vi anser att de spelar in på ledarnas 

svar i denna fråga. Man kan fråga sig hur väl ledarna kan relatera till denna fråga med det i 

åtanke. Dock ser vi det som positivt att ledarna har inställningen att det inte skulle vara någon 

skillnad på bemötandet. Även här ser vi en likhet mellan Börjesson och von Essens (2007) 

resultat på frågan om ledarna var positivt inställd till att integrera invandrare i samhället. 

Svaren vi fick från våra ledare i frågan om bemötande anser vi vara lika positivt som 

Börjesson och von Essens resultat. 
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6.4 Innebandy som integrationsarena 

Peterson (2000) beskriver att idrotten idag den största mötesplatsen för integration i Sverige. 

Barn, ungdomar och vuxna med olika kulturer och bakgrunder kan genom idrotten mötas med 

varandra och på så vis även integreras i samhället. Peterson menar att idrotten med sina egna 

lagar och regler öppnar för en bredare gemenskap än andra arenor i samhället. Innebandyn 

placerar sig som den näst största idrotten i Sverige utifrån statistik från Svenska 

Innebandyförbundet (2012), vilket vi anser bör leda till att innebandyn har en stark position 

som integrationsarena för barn och ungdomar. De åtta intervjupersoner vi har talat med anser 

även de att innebandyn är en bra arena för att integrera människor med olika etniska 

bakgrunder. De säger bland annat att människor med olika bakgrunder kan träffas och tävla 

under samma villkor, vilket överensstämmer med det Peterson (2000) beskriver. Vi anser 

dock att Elling och Knoppers (2005) resonemang kring att idrotten även kan vara en arena för 

att differentiera och diskriminera bör tas på allvar och det bör vara en kunskap som ledarna 

skall besitta. 

Även Strandbu (2002) tar upp idrotten som en bra mötesplats för integration. Hon tar upp de 

språkliga hinder som finns i samhället, men hon anser att språket har mindre betydelse inom 

idrotten jämfört med andra sammanhang. Just språket är något som tas upp av ledarna under 

våra intervjuer, att det kan göra en skillnad i mötet mellan människor. Likt Strandbu säger så 

anser även ledarna vi intervjuat att språket inte är något större problem inom idrotten eller 

inom innebandyn. Språket och kommunikationen har betydelse vid exempelvis genomgångar 

inför träning och match. Ledarna anser dock att det går att lösa genom att exempelvis prata 

engelska, tydligare instruktioner eller förklara med hjälp av tavlor. 

Riksidrottsförbundet (2009) skriver att samhället hela tiden utvecklas och att barn och 

ungdomar genom idrotten lär sig respektera och umgås med varandra över kulturella och 

etniska gränser. Flera ledare tar upp vikten av respekt till varandra, men speciellt en ledare tar 

i sin intervju upp det djupare och utvecklar det mer än de övriga ledarna. Ledaren anser att 

respekten mellan spelare och ledare påverkar både utvecklingen i stort och sammanhållningen 

i laget. Respekt är något vi också diskuterat under arbetets gång. För att fler barn och 

ungdomar ska söka sig till innebandy är respekt och bemötandet viktigt. Det är enligt oss 

viktigt att respektera människors kulturer och bakgrunder, allas lika värde. Genom respekt till 

varandra kan människor byta och dela med sig av sina erfarenheter och innebandyn kan på så 
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sätt utvecklas. Detta styrks också av Sollis (2010) resonemang kring idrotten som en social 

sammankomst där barn och ungdomar får tidig kunskap om social gemenskap, olika kulturer, 

regler och respekt till varandra. 

6.5 Slutdiskussion och förslag på vidare forskning 

Vi har under arbetet och fått en insyn i hur Svenska Innebandyförbundet jobbar med etnisk 

mångfald och vi ser att frågan är aktuell inom förbundet. Frågan tas upp i de styrdokument 

och arbetsmaterial som innebandyn utgår ifrån och som vi tidigare beskrivit så arbetar 

Svenska Innebandyförbundet med mångfaldsfrågor. Men trots förbundets arbete så upplever 

vi att ledarna har lite kunskap i frågan kring arbetet med etnisk mångfald. Under våra 

intervjuer så upplevde vi att ledarna i många fall svarade kort på de frågor som rörde Svenska 

Innebandyförbundet och deras arbete kring etnisk mångfald. Vi vet inte med säkerhet vad 

detta beror på men en anledning kan vara att Svenska Innebandyförbundet inte har nått ut till 

sina ledare i just denna fråga. En annan anledning kan vara att ledarna själva eller ledarnas 

föreningar inte aktivt jobbat med frågan och därigenom heller inte kommit i kontakt med 

information kring frågan.  

Under de intervjuer vi genomförde ställdes en fråga om föreningens upptagningsområde. Vi 

uppfattar det som att varje föreningen har ett tydligt och väl etablerat upptagningsområde. På 

grund av föreningarnas väl etablerade upptagningsområden, känner vi att föreningarna inte 

aktivt behöver arbeta för att locka till sig nya spelare till deras förening. De använder sig 

istället av olika sociala medier, för att på så sätt nå ut sin information, exempelvis 

kontaktuppgifter eller matcharrangemang. Dagens samhälle är präglat av olika sociala medier, 

främst Facebook och Twitter, där många föreningar delar och sprider information för att nå ut 

till så många som möjligt. Vi tror detta är ett bra sätt att gå tillväga, där föreningen på ett 

snabbt och kostnadsfritt sätt kan sprida information. Det vi dock känner är att föreningar inte 

får bli för bekväma och bara använda sig utav sociala medier, utan också vara ute i samhället 

på exempelvis skolor och visa upp sig. På så sätt tror vi att föreningar även kan nå fler barn 

och ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk.  

Alla de ledare vi intervjuat påpekar någon gång under intervjuerna att frågan om den låga 

etniska mångfalden inom innebandyn är intressant. Många av de vi intervjuat gör även 

jämförelser med fotbollen, där de tar upp exempelvis förebilder som Zlatan Ibrahimovic. De 
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menar att en anledning till den låga etniska mångfalden kan vara att förebilder med annan 

etnisk bakgrund än svensk inte finns inom innebandyn. Vi tolkar detta som att ledarna har 

reflekterat över etnisk mångfald inom främst fotbollen, men inte lika ofta inom innebandyn. 

Intervjupersonerna menar på att fler förebilder med annan etnisk bakgrund kan leda till att fler 

barn och ungdomar söker sig till innebandyn.  

Vid slutet av intervjuerna ställde vi en fråga om ledarna såg någon utveckling med den etniska 

mångfalden inom innebandyn. Endast en ledare trodde att en utveckling skulle synas på fem 

år. Anledningen till det enligt denna ledare var främst att innebandyn och samhället i stort 

utvecklas hela tiden. De övriga sju ledarna ansåg att förändringen först kommer synas om 10-

15 år. Som tidigare nämnt är den främsta anledningen enligt dessa sju ledarna bristen på 

förebilder med annan etnisk bakgrund än svensk inom innebandyn. 

Vi anser att utbildningar för ledarna är en bra väg att gå för att öka kunskapen och intresset 

kring frågan med etnisk mångfald. Genom att tydligare under utbildningen ge ledaren mer 

information kring ämnet så tror vi ledarna får upp ögonen för frågan och ser möjligheterna i 

arbetet med att främja etnisk mångfald. Genomgående har vi upplevt att alla de ledare vi 

intervjuat har en positiv inställning till arbetet och att de under intervjuernas gång har 

successivt blivit mer engagerad i frågan. Detta anser vi vara en bra inställning från ledarnas 

sida då det visar på att de är engagerade och villiga till förändring. Ett alternativ till att utbilda 

ledarna skulle kunna vara att utbilda föreningarna i frågan. Mycket av arbetet med att främja 

etnisk mångfald sker på föreningsnivå och därför tror vi att föreningarna har ett behov av 

utbildning. Det bästa alternativ tror vi dock är att kombinera dessa två, att utbilda både 

förening och ledare. 

Om vi ska vara kritiska till vårt urval så upplever vi i efterhand att vi borde valt någon icke 

etablerad förening i vår studie. Vi valde att använda oss av fyra föreningar som vi ansåg ha en 

väl etablerad ungdomsverksamhet, men även med en seniorverksamhet. Vi valde dessa 

föreningar för att kunna nå djupare kunskap om deras verksamheter och på så sätt finna 

skillnader och likheter i deras synsätt. Hade vi valt en förening som inte är lika etablerad som 

de övriga, hade vi möjligen kunnat se en skillnad i deras vardagliga arbete. Vi tänker främst 

på deras upptagningsområden och hur de strategiskt arbetar för breddad rekrytering. En 
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förening som inte är lika etablerad eller en stark ungdomsverksamhet måste sannolikt arbeta 

hårdare för att behålla och locka nya spelare och ledare. 

Denna studie anser vi till viss del kan fylla en kunskapslucka då detta är en studie som inriktar 

sig på ledarnas uppfattning och upplevelser i arbetet kring etnisk mångfald i innebandy i en 

svensk kontext. Detta perspektiv har vi inte kunnat finna i tidigare studier om innebandy. Det 

kan tänkas att det finns skillnader i ledares uppfattning som går att relatera till kön. Vi har 

emellertid inte tillämpat ett genusperspektiv vilket dock är ett tänkbart uppslag till framtida 

studier.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrund  

- Kan du berätta lite om dig själv? (ålder, anställning, arbetsplats) 

 

- Vad har du för utbildningsbakgrund? (yrkesmässigt, ledarskapskurser etc) 

 

- Vad fick dig att vilja bli idrottsledare?  

• Följdfråga: Varför just innebandy? 

• Har du några andra ledarskapserfarenheter?  

 

- Hur skulle du själv beskriva din ledarstil? 

 

Förening 

- Kan du berätta lite om din förening?  

• Följdfråga: Vad har ni för verksamheter och på vilka nivåer?  

 

- Har föreningen någon uttalad målsättning med verksamheten? 

• Följdfrågor:  

o Vad anser du om denna målsättning generellt? 

o Är det något i den målsättningen som saknas, är otydligt etc. 

o Finns det i målsättningen något om att främja etnisk mångfald? 

o Hur fick du kunskap om denna målsättning? 

o Finns det något styrdokument inom föreningen? 

o Anser du att föreningen lever upp till denna målsättning? 

- Exempel 

 

- Vad har ni för upptagningsområde för rekrytering av spelare? 

• Följdfrågor:  

o Uppfattar du ert upptagningsområde som homogent eller mångfaldigt?  

o Speglar medlemmarna i laget befolkningen i området generellt? 

o Finns det någon ”kategori” som är underrepresenterat i laget/föreningen? 



 

 

- Hur arbetar ni för att rekrytera nya spelare till era lag? 

• Följdfrågor:  

o Sker medlemsrekryteringen enskilt för varje lag?  

o Söker ni nya medlemmar inom en viss kategori av områdets befolkning? 

o Varför, varför inte? 

 

Etnisk-mångfald innebandyförbundet 

- Vad är etnisk mångfald för dig?  

 

- Vet du hur Svenska Innebandyförbundet jobbar med etnisk mångfald? 

• Följdfråga: Kan du ge något konkret exempel? 

- Med tanke på din utbildningsbakgrund, gav Innebandyförbundet någon information med 

arbetet för att främja etnisk mångfald?* 

• Följdfråga: Om nej, är det något du önskar att de borde gjort? På vilket sätt? 

 

Etnisk-mångfald föreningen 

- Arbetar ni inom föreningen för att främja etnisk mångfald? 

• Följdfråga: På vilket sätt? Kan du ge något konkret exempel? 

 

- Arbetar ni utifrån något dokument från Svenska Innebandyförbundet? 

• Följdfråga: På vilka sätt använder ni dessa? 

 

- Diskuteras frågan om etnisk mångfald inom föreningen?* 

 

- Hur ser fördelningen ut i ditt lag? 

 

- Hur tror du att en spelare med annan etnisk bakgrund bemöts i er förening? 

 

Problemuppfattning 

- Hur ser du på att det är så få med annan etnisk bakgrund inom innebandyn? 

 

- Ser du några hinder i arbetet med att främja etnisk mångfald? 

 



 

- Ser du några för- eller nackdelar med ett ökat etniskt mångfald inom innebandyn? 

• Följdfråga: Tror du idrotten är en bra mötesplats för att integrera människor?  

 

- Hur tror du det ser ut inom fem till tio år?  

 

HYPOTES 

Er förening är med i ett projekt, där ditt lag tilldelas fem stycken spelare med annat etniskt 

ursprung än svensk. 

 

Hur skulle ni hantera situationen om spelarna: 

 

-‐ Inte talar svenska men lite engelska 

-‐ Känner ingen annan spelare 

-‐ Samma innebandykunskap som de övriga 

 

Är det något du tycker vi inte har talat om eller tagit upp? 

 


