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ABSTRACT 
This study intends to investigate assimilation in Swedish ice hockey. The overall 
aim is to achieve a deeper understanding of how ice hockey associations are working to 
recruit young individuals with a different ethnic background. The specific aim is to find 
out the opinion of the association leaders in the subject. Furthermore, the study aim to 
explain the obstacles and opportunities association leaders sees with assimilation in ice 
hockey. To answer the purpose of the study and the issue, the study was conducted by 
semi-structured interviews with eight leaders in eight different associations. All but one 
respondent are active in associations within the county Västerbotten. Half of 
the associations where medium to large, in terms of members, the other half is small 
associations with less then 300 members. The results of the study showed that the 
respondents want a greater effort when it comes to assimilation within ice hockey, not 
only for ice hockey, for sports in general. A few of the sport associations had worked or 
works with assimilation. Furthermore leaders felt that communication was an obstacle 
for the associations to bring the interest of newly arrived citizens. They also mention 
the fact that ice hockey is an expensive sport as an obstacle. The results also show that 
the respondents believe there were a need to be greater cooperation between 
associations and the Swedish ice hockey federation.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Integration, ishockey, föreningsledare.   
Keywords: Assimilation, icehockey, association leaders.  



Innehållsförteckning  
Inledning ................................................................................................................ 1	  

Syfte ....................................................................................................................... 3	  

Tidigare forskning ................................................................................................. 4	  

Begrepp ......................................................................................................................................... 4	  

Integration .................................................................................................................................... 4	  

Idrotten som mötesplats .............................................................................................................. 5	  
Idrottsledarens roll ....................................................................................................................... 6	  

Metod .................................................................................................................... 8	  

Datainsamlingsmetod ................................................................................................................... 8	  

Urval .............................................................................................................................................. 8	  

Utformning av vår intervjuguide .................................................................................................. 9	  

Genomförande ............................................................................................................................ 10	  
Analys av data ............................................................................................................................. 10	  
Validitet & reliabilitet .................................................................................................................. 11	  

Resultat ................................................................................................................ 12	  

Uppfattningar och tankar om att arbeta med etniskt mångfald ................................................ 12	  
Lågt deltagarantal bland invandrare ....................................................................................... 13	  

Tankar kring att öka integration och etniskt mångfald .......................................................... 13	  
Skapa intresse .......................................................................................................................... 13	  

Integration inom föreningarna just nu ....................................................................................... 14	  

Integration - arbetar föreningen med detta? .......................................................................... 14	  

Diskuteras det i föreningarna att man bör främja etniskt mångfald? .................................... 14	  

Behövs det policydokument gällande integration inom föreningarna? ................................. 15	  

Hinder/möjligheter med integration .......................................................................................... 15	  
Hypotes .................................................................................................................................... 15	  

Hinder med integration ........................................................................................................... 15	  

Möjligheter med integration .................................................................................................... 16	  

Har utbildningen täckt behovet som finns? ............................................................................ 16	  

Främja etniskt mångfald ............................................................................................................. 16	  

Skapa etniskt mångfald ............................................................................................................ 16	  
Föreningens arbete för fler invandrarungdomar .................................................................... 17	  

Vem har ansvaret? ................................................................................................................... 17	  

Ishockeyförbundet - etnisk mångfald ..................................................................................... 18	  

Diskussion ............................................................................................................ 19	  



Skapa etniskt mångfald ............................................................................................................... 19	  

Integration inom ishockeyns föreningsliv ................................................................................. 20	  

Hinder/möjligheter med integration ......................................................................................... 20	  
Främja etniskt mångfald ............................................................................................................. 21	  

Slutdiskussion .............................................................................................................................. 21	  

Metoddiskussion ......................................................................................................................... 22	  
Framtida forskning ..................................................................................................................... 22	  

Referenser ........................................................................................................... 23	  

Bilaga 1 ................................................................................................................ 25	  
 

 



 1 

Inledning 

Ett aktuellt ämne i dagens samhälle är integration av invandrare och hur den ska genomföras. 
Integration finns inom olika samhällsområden och är en process som sker över tid. Enligt 
regeringskansliet är arbete samt makt att forma sitt liv och sin egen framtid den främsta vägen 
in i det svenska samhället (regeringen, 2015). En annan viktig plats för integration är idrotten 
och föreningslivet där idrotten ses som en viktig del i att hjälpa människor i 
socialisationsprocessen. Enligt Coakley (2007) är socialisation en interaktiv process där vi aktivt 
har kontakt med andra, syntetiserar information och fattar beslut som formar våra egna liv och 
den sociala världen omkring oss.   
 
En konsensus inom den svenska idrotten är att verksamheten skall vara tillgänglig och öppen 
för alla; att alla ska få delta. I riksidrottsförbundet stadgar beskrivs utifrån formuleringen att 
alla som vill, "oavsett nationalitet, etiskt ursprung, religion, kön eller sexuell läggning samt 
fysiska och psykiska förutsättningar", ska ha rätten att tillhöra en idrottsförening. Delaktigheten 
ligger alltså i fokus. Regeringen har också som idrottspolitiskt mål att arbeta aktivt för att 
inkludera fler grupper i den idrottsliga gemenskapen (Budgetproposition, 2015). Trots den goda 
avsikten som finns både hos regeringen och riksidrottsförbundet visar tidigare forskning det 
fortfarande finns omständigheter som begränsar olika gruppers förutsättningar att tillhöra 
föreningsidrotten. Ett exempel på detta är Centrum för idrottsforskning (CIF) uppföljning av 
statens stöd till idrotten år 2013 där följande slutsats skrivs fram: 

En analys av etnicitetsaspekter visar att barn till föräldrar med utländsk bakgrund i betydligt 
mindre utsträckning besöker idrottshallar/gymnastiksalar och konstfrusna/spolade isbanor 
jämfört med barn till föräldrar födda i Sverige. (CIF, 2013) 

Det finns många anledningar varför ett starkt föreningsliv kan ses som viktigt del för att 
integrera personer med och utan utländsk bakgrund. Den amerikanske filosofen Mark 
Warren (2001) hävdar att ett starkt föreningsliv kan skapa demokrati inom olika livssfärer, 
samtidigt som den formar och fördjupar det demokratiska medborgarskapets möjligheter och 
inriktning. Slutligen menar Warren (2001) att föreningslivet kan bidra med en röst åt dem 
som missgynnas av den existerande fördelningen av makt och pengar.  
 
I Peterson (2000) forskning "idrotten som integrationsarena" beskriver han hur idrotten är en 
mötesplats för invandrar- och svenska barn där de kan umgås vilket kan leda till att man möts 
på andra platser i samhället. Peterson (2000) belyser även att idrottens förutsättning att 
fungera som integrationsfält samt tillgänglighet hotas av resursneddragningar. Vidare skriver 
han att det inte bara är golf, segling och tennis som är "etniskt rena" idrottsgrenar i Sverige utan 
även i lagidrotter som ishockey med stora utrustningskostnader, begränsad tillgång till istid och 
krav på aktiva pappor med bil slår ut de mindre resursstarka oavsett talang.  
 
Enligt idrottsministern Gabriel Wikström (S) och Gunilla Carlson (2015) är en av de stora 
utmaningarna idag de brister som finns i nyanländas etablering i vårt land. De förklarar att 
idrotten är global till sin natur. Idrotten har generellt en värdegrund om alla människors lika 
värde och allas rätt att vara med. Wikström och Carlsson (2015) menar att idrottsrörelsen inte 
bara kan, utan att den vill ta ansvar och göra mer. För att detta ska vara möjligt kommer 
regeringen ge 32 miljoner kronor under år 2015 och 64 miljoner kronor år 2016. Dessa pengar 
skall användas som stöd till idrottsrörelsen för dess arbete att främja arbetet med att få in 
nyanlända till idrotten. Det kommer läggas särskild vikt att nyanlända barn, ungdomar och 
vuxna oavsett kön, ska ges goda möjligheter till att kunna vara delaktig i det svenska samhället. 
Vidare beskriver Wikström och Carlsson (2015) att möjligheten kommer att ges genom 
distriktsidrottsförbund och idrottsföreningar att grundläggande introducera nyanlända till 
föreningslivet. Pengarna skall även skapa förutsättningar för idrottsrörelsen att utveckla sin 
verksamhet, rekrytera nya utövare och fler ledare. Enligt Wikström och Carlsson (2015) skall 
detta även bidra med en gynnsam möjlighet till att snabbare komma in i det svenska samhället. 
Detta skall även gynna idrottsrörelsen som får en större bredd och därmed en möjlighet till en 
spetsigare elit. I stort menar Wikström och Carlsson (2015) att det ska bidra till att vi får ett 
Sverige som håller ihop.  
 
Idag finns det enligt svenska ishockeyförbundet ca 84000 utövare som är spelare/domare inom 
ishockeyn. Vilket gör den till en av de tio mest populära tävlingsaktiviteterna som finns inom 
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svensk idrott (RF, 2013). Antalet deltagare med annan etnisk bakgrund inom ishockeyn är dock 
väldigt lågt. I riksidrottsförbundets sammanställning på vilka idrotter invandrarungdomarna 
oftast tränar eller tävlar i, fanns ishockeyn överhuvudtaget inte ens med (RF, 2010). Det går att 
konstatera att det finns ett flertal integrationsprojekt inom ishockeyn som ligger i startgroparna, 
hittills har dock resultaten inte lett till några större förändringar. I en artikel från Svenska 
Dagbladet förklarar Tommy Boustedt som är generalsekreterare/VD på Svenska 
ishockeyförbundet att det har förekommit föreningar som har arbetat med olika typer av 
integrationsprojekt utan någon märkbar effekt. Han menar att det kan bero på ett antal 
olika hinder. För det första menar han att många kommer från ett land där det inte finns ett 
stort ishockeyintresse, att det saknas vetskap om sporten, vilket kan ses som ett hinder. För det 
andra finns enligt RF (2009) problemet att ishockeyn är den dyraste idrotten av alla, ingen 
idrott är dyrare. Där förklarar Boustedt att problemet inte enbart drabbar personer med annan 
etisk bakgrund, utan det drabbar alla människor med små ekonomiska förutsättningar.  
 
Syftet med denna studie är med utgångspunkt i ovan resonemang och på uppdrag från 
Svenska ishockeyförbundet att förstå mer om integrationsarbete som sker i 
ishockeyföreningarna. Genom att studera de processer om vilket människan formas och 
förändras i olika sociala och kulturella sammanhang såsom integration, behandlas det 
pedagogiska problemområdet. Det som gör att studien hamnar under det idrottspedagogiska 
forskningsfältet är att studien berör integration inom ishockey, där frågor tas upp som berör 
kunskaper, värderingar och färdigheter inom ishockeyn.	   
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Syfte 
Det övergripandet syftet med denna studie är att nå en fördjupad kunskap hur föreningar inom 
ishockeyn arbetar med att få fler ungdomar med invandrarbakgrund till ishockeyn. Det specifika 
syftet är att ta reda på hur föreningens ledare tänker kring detta. Detta besvaras med följande 
frågeställningar:   

• Vilka uppfattningar har föreningsledare om att arbeta med etniskt mångfald inom 
ishockeyn?   

• Arbetar föreningen med att integrera invandrarungdomar och hur ser det i så fall ut? 
Om inte, vad beror det på?   

• Vilka hinder/möjligheter ser föreningsledare om fler ungdomar med 
invandrarbakgrund skulle söka sig till ishockeyn?    

• Vad anser föreningsledare krävs för att främja etniskt mångfald inom ishockey? 
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Tidigare forskning 
Den inledande delen består av en begreppsförklaring för att få en förståelse av vad skillnaden 
är mellan utländsk bakgrund och svensk bakgrund. Detta för att läsaren ska få en förståelse för 
vad som menas med begrepp som invandrare, etnicitet, integration och dylikt. Under rubriken 
integration är det menat att läsaren skall få en förståelse om varför det är betydelsefullt med 
integration inom det svenska samhället. I den tredje delen som handlar om integration inom 
idrotten syftar till att beskriva hur idrotten kan fungera som en integrationsarena för exempelvis 
nyanlända. Den sista delen som beskriver ledarens roll syftar till att motivera varför ledare är 
viktiga i processen att integrera nyanlända till idrotten.   

Begrepp 

För att få en större förståelse för studien förklaras begreppen utländsk bakgrund, 
svensk bakgrund och etnicitet i början av tidigare forskning.   

Statiska centralbyrån (SCB) beskriver att det finns en skillnad mellan personer med svensk och 
utländsk bakgrund. Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes 
födda, eller är inrikes födda med två föräldrar som är utrikesfödda. Till personer med svensk 
bakgrund räknas de som är födda i Sverige och där minst en av föräldrarna är född i 
Sverige (SCB, 2002). Begreppet etnicitet kan enligt Hylland (1999:24) beskrivas som ett sätt att 
kategorisera och dela in människor. Termen kommer från det grekiska ordet ethnos, vars 
betydelse är folk (NE). Hylland (1999:24) förklarar vidare att etnicitet 
handlar om människor delas in i olika folkgrupper. Alla grupper avgränsar sig och det finns 
många svar på vad som kan anses vara en grupp. Det kan handla om en grupp Somalier som 
bildar ett bandylag. Alltså en grupp baserad på en föreställning om gemensamt ursprung och 
kultur (en nation eller etnisk grupp). Etnicitet bygger på en slags gemenskap, i likhet med andra 
kategoriseringar - ett vi.  

Integration   
Borevi & Strömblad (2004) förklarar begreppet integration som 
teoretiskt problematiskt. En central aspekt för begreppet integration är delaktighet och 
deltagande - participation. En viktig arena för participation är olika sfärer såsom 
arbetsmarknaden, skolsystemet, föreningslivet och det politiska systemet. En anledning till att 
integration kan vara svår att uppnå kan vara att majoritetssamhället hindrar minoritetsamhället 
på olika sätt från att delta i samhällslivet på jämlika villkor. Ett sådant hinder kan utgöras av 
diskriminering och annat skäl kan vara att minoriteten inte accepterar de spelregler som finns 
inom majoritetssamhället, utan söker sina egna lösningar. Fundberg (2010) förklarar för det 
första att det alltid är problematiskt att tillskriva människor specifika identiteter eller 
karaktärsdrag, oavsett om kategoriseringen baseras på etnicitet, kön, ålder och så vidare. Han 
menar att det alltid finns en risk för att sådana kategoriseringar ofta blir stereotypa och 
missvisande. Fundberg (2010) förklarar utifrån detta att idrottsrörelsen bör vara försiktiga med 
att utforma sina integration- och mångfaldsinsatser utifrån antaganden att personer med 
utländsk bakgrund tillhör en enhetlig grupp. Enligt Fundberg (2012) är invandrarföreningar 
något som tagit sig uttryck inom Sverige och svensk idrott. Vidare menar författaren att alla 
samhällen har specifika sätt att begripa och förhålla sig till etnisk mångfald. Det är inget unikt 
menar Fundberg (2012) att etniska minoriteter organiserar sig varken i nutid eller historiskt sätt 
i samhället.  
 
Invandring och invandrarnas integration har varit en central del för den politiska debatten i 
Sverige sedan 1960-talet. Från 1950-talet har politiken utvecklats från att röra särfrågor till att 
idag genomsyra samhället i stort. Många av de samhällsinsatser som har genomförts har 
fungerat bra, men mycket har även visat sig vara problematiskt och svårt att lösa (Westin, 
2000). Enligt Lagergren & Fundberg (2009) är läget inte detsamma som det var när 
arbetskraftsinvandringen var som mest omfattande. Det finns inte lika stor utbredning idag av 
okvalificerade och farliga jobb att tilldela de nya svenskarna så att de kan göra rätt för sig. 
Lagergren & Fundberg (2009) menar att majoriteten arbetsgivare inte ser att folk ska bli 
integrerade, de ska enbart vara billig arbetskraft. Alltså finns de få arbeten som snabbt kan 
erbjudas till alla som vill bli svenskar. Att göra rätt för sig blir då väldigt svårt.   
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Walseth (2007) tar upp Putnams arbete med begreppet socialt kapital. Walseth (2007) förklarar 
att tidigare forskning har visat på att utveckling av socialt kapital och ett socialt nätverk är 
viktigt för samhället och demokratin samt för att individen skall känna en 
tillhörighet. Walseth (2007) beskriver att socialt kapital kan delas upp i två olika former, 
”bridging” och ”bonding”. Processen att lära känna någon som annorlunda än en själv (t.ex. en 
person med annan etnisk bakgrund) kan beskrivas som konceptet ”bridging”. Processen 
”bonding” syftar åt aktiviteter som verkar för att bibehålla redan etablerade relationer till 
individer som är lik en själv. Walseth (2007) förklarar att ”bridging” värderas högre än 
”bonding” eftersom ”bonding” mestadels handlar om att klara vardagen, medan ”bridging” är 
avgörande för att ta sig framåt. Vidare menar författaren att ”bridging” kan verkar bidra till 
integration i samhället, medan ”bonding” bidrar i större utsträckning till starka och exklusiva 
grupper.   
 
Ett integrerat samhälle kan enligt Brnic (2002) allmänt sett vara uppnått när institutioner i 
samhället är i samspel med varandra och när dess invånare är jämlika. I Brnic (2002) studie 
som bygger på material från samtalsintervjuer med 22 stycken unga kvinnor, där hon analyserar 
de föreställningar som kommer till uttryck i vardagen. 
Enligt Brnic (2002) kan begreppet integration ses som en mer eller mindre idealisk 
konstruktion. En intressant aspekt med att dela upp en grupp människor 
utifrån härkomst är den nästan vedertagna kategoriseringen "invandrare" och "svensk" 
som underförstått reduceras och blir det verkliga talet om integration.  
 
Brnic (2002) fortsätter att förklara att den forskning som görs hjälper oss att förstå de sociala 
mekanismer som möjliggör mångfaldigheten om människor och kategoriseringar av "oss" och 
"dem". Men det hjälper oss också att förstå grunden till diskriminering och ojämlikheter i 
samhället. En fråga som är viktig att få svar på är vilken betydelse "sanningar" om integration 
och framförallt svenskhet har för individers känsla av tillhörighet och delaktighet. Brnic (2002) 
nämner vidare för att invånares integration skall realiseras måste invandrare ges möjlighet till 
att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Lärande menar Brnic (2002) är en viktig 
utgångspunkt. Enligt Dysthe (2003:42) sker lärande i samspel med andra och i den miljö 
som individen befinner sig i vid lärandet. Lärandemiljö är inte enbart en aspekt som berikar 
interaktionen eller samspel i sociala sammanhang, utan den är avgörande för huruvida lärande 
skall ske överhuvudtaget. Dillenbourg (1999) menar också för att samspel skall 
ske mellan individer måste kommunikationen fungera, vilket ökar chansen för att 
individer ska lära sig av varandra. Brnic (2002) nämner att invandrarföreningars verksamhet 
skall bistås ekonomiskt då de anses verka som ett socialt stöd för invandrare. Deras verksamhet 
ses också som en viktig del i främjande av integrationsprocessen. Utifrån detta förväntas en 
invandrare till fullo bli en del av det svenska samhället genom politisk delaktighet, utbildning, 
arbete och föreningsliv, utan att behöva frånsäga sig kulturell bakgrund. 

Idrotten som mötesplats   
Att komma in i det svenska samhället är inte alltid enkelt men en väg in kan vara genom 
idrotten där man möter människor från alla delar av samhället. Peterson (2000) skriver om hur 
idrotten ska kunna fungera som arena där verksamheten bidrar till att integrera invandrarbarn i 
det svenska samhället.  Idrott är en mötesplats där svenska- och invandrarbarn umgås och 
ägnar sig åt en verksamhet vars form och innehåll man är överens om. Ska idrotten fortsätta att 
fungera som en integrationsarena så är tillgängligheten kanske den viktigaste 
aspekten. Det räcker inte att alla har rätt till och råd att tillhöra idrotten utan att verksamheten 
måste utformas så att alla kan vara med. Genom stödet från samhället till idrotten vill man helst 
nå barn och ungdomar som inte idrottar alls. Neddragningarna av det generella stödet till 
idrotten skulle gå ut över bestämda grupper i samhället genom bland annat minskningar av 
materiella förutsättningar för ett allmänt tillträde till verksamheten (Peterson, 2000).   
 
Liu (2008) tar i sin studie upp de kraftfulla effekter som idrotten kan ha på social exkludering. 
Studien är genomförd via enkät som insamlingsmetod och består av över 10 000 deltagare som 
har svarat på enkäten mellan åren 1997 och 2007. Studien handlar främst om tillgänglighet till 
allmänna idrottsplatser. Enligt Liu (2008) är integration en svår sak att mäta. Även om ”policy-
makers” har börjat betona vikten de sociala faktorer som idrotts deltagande kan medföra, finns 
det lite bevis i vilken utsträckning människor kan bli integrerade genom idrott. Liu (2008) 
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förklarar dock att tillgång är en nödvändighet om integration ska ske. Om idrott skall vara en del 
i integrationsprocessen är det viktigt att människor har tillgång till att deltaga.  
 
Warren (2001) menar att det finns en konsensus inom den demokratiska teorin. Denna 
konsensus är rotat de förtjänster som föreningslivet kan bidra med. Warren (2001) förklarar att 
föreningslivet har egenskaper som är unika i hur man påverkar samhället. Detta kan handla om 
stöd till den offentliga sfären, bidra till samhället med kulturella förtjänster (såsom integration) 
eller bidra med alternativa styrelseformer. Dessutom menar Warren (2001), när föreningslivet 
är mångfacetterad och sträcker sig över identiteter, samhällen, geografiska och andra potentiella 
klyftor, kan det skapa starka sociala strukturer som gynnar möjligheten till ett mer mångfaldigt 
samhälle. Ett starkt föreningsliv kan bidra till ett mer demokratiskt samhälle, där alla 
medborgare får en röst. 

Peterson (2000) beskriver ungdomsidrottens motsägelsefulla karaktär mellan föreningsfostran 
och tävlingsfostran. Där föreningsfostran står för den medborgarfostran som deltagandet i 
föreningslivet antas leda till samt hur tävlingsfostran för de steg och mått som antas skapa de 
bästa idrottsutövarna. Detta motsättningsfyllda förhållande mellan förenings- och 
tävlingsfostran och dess underförstådda kunskap inte bara handlar om att anpassa den 
svenska föreningskulturen i vid mening utan också om de resultat man vill uppnå 
genom smygselektering och smygelitisering. Detta genom den bekräftelse av att vara 
framgångsrika som ledare och att tävlingsdjävulen tar över, då låter man de mest 
utvecklade spela mer istället för se en långsiktighet som bygger på lärande och 
växande (Petersson, 2000).    

Hertting & Karlefors (2013) skriver om hur pojkar med invandrarbakgrund ofta är mer 
passionerade gällande idrotten och det här fallet fotboll än pojkar som etniskt svenska. Vidare 
skriver författarna om hur dessa pojkar känner ovälkomna eller osynliga när det kommer till 
föreningsidrott. Hertting & Karlefors (2013) skriver om bristen på hur man kontaktar en 
idrottsförening kan vara en annan barriär men även att idrottsföreningarna själva kan vara en 
barriär. Integration måste vara en tvåvägsprocess mellan idrotten och invandrarungdomarna. 
Hertting & Karlefors (2013) beskriver hur idrotten måste öka medvetenheten om de 
erfarenheterna inom idrott nyanlända barn besitter och låta dessa erfarenheter vara av 
betydelse i deras nya kulturella miljö. Genom att förstå hinder och möjligheter som olika 
kulturupplevelser kan ge innebär att man kan skapa en plats där alla kan delta. Att ha en 
öppenhet och en vilja att förändra vad som ses traditionellt som den svenska idrottsrörelsen kan 
berika svenska idrottsföreningar och dess aktiviteter (Hertting & Karlefors, 2013).   
 
Avslutningsvis menar Petersson (2000) att det inte generellt går att säga att idrott fungerar som 
integrationsarena men det finns förutsättningar för det genom den svenska ungdomsidrottens 
folkrörelseförankring med stor tillgänglighet och av samhällets sida av dess demokratiskt 
fostrande roll. Men han anser att idrotten kan fungera som en viktig mötesplats där 
verksamheten kan hjälpa invandrarbarn- och ungdomar att komma in i det svenska samhället. 
Det är via idrotten man samlas, samarbetar och lär känna varandra. Enligt idrottens regler och 
under vuxnas överseende så finns föräldrar engagemanget som samhället ropar efter inom 
idrotten.  

 

Idrottsledarens roll  

Idrottsledaren har en betydande roll i en idrottsförening visar forskningen. Redelius (2007) 
beskriver hur alla aktiviteter nästan uteslutande försiggår av en idrottsledare. Vidare skriver 
författaren att idrottsledaren är en betydelsefull person i föreningen för barn och ungdomar, 
idrottsledaren framställs som en person som omedvetet eller medvetet förmedlar ett visst 
förhållningssätt som ger vissa normer och värderingar. Som idrottsledare kan de ha ett mål med 
sitt ledarskap även om det måste anpassa till de normer som finns i idrotten och 
samhället. Thedin Jakobsson & Redelius (2007) skriver i en artikel hur idrottsverksamhet har 
delvis motstridiga mål då de om ledare ofta måste balansera mellan samhällets mål och idrottens 
mål. Denna balans innebär att de som ledare inte alltid fått den fulla beskrivningen av vad ett 
ledarskap innebär. Vidare skriver Thedin Jakobsson & Redelius (2007) hur förväntningar och 
krav som en ledare ställs inför inte alltid är uttalade och få ledare har optimal utbildning för det 
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pedagogiska uppdrag som ett ledarskap innebär. Eliasson (2009) skriver om hur viktig 
idrottsledaren är för barns erfarenheter av idrott och ledarens betydelse inflytande över barns 
sociala och personliga utveckling. Utifrån detta så blir idrottsledarens syn på arbetet 
med ungdomar med invandrarbakgrund inom ishockeyn viktig för hur man utvecklar detta inom 
alla nivåer.   
Efter granskning av den litteratur som fanns att tillgå om integration inom den idrottsliga sfären 
gick det att konstatera att ishockeyn var en av de idrotter som var minst integrerad sett till 
antalet utlandsfödda utövare. Utifrån denna kunskap undersöktes vad detta kunde bero på, det 
gick då att konstatera att forskning på integration inom ishockeyn är obefintlig. Därför har den 
forskning som presenterats ovan handlat om forskning inom andra idrotter än ishockey och 
integration i allmänhet. Vi såg det som intressant att studera detta och ta reda på mer om 
integration inom ishockey.    
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Metod  
Datainsamlingsmetod   
För att besvara syftet och frågeställningarna har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med 
föreningsledare inom ishockey. Detta för att ta del av de kunskaper och erfarenheter som 
ledarna besitter inom arbete med integration av invandrare. Det som kännetecknar semi-
strukturerade intervjuer är en strukturerad intervju med möjlighet till uppföljnings frågor. 
Intervju valdes som datainsamlingsmetod eftersom ämnet är komplext och det är inte många 
ishockeyföreningar som arbetar med integrationsprojekt. Eftersom det inte finns mycket studier 
om integration inom ishockey och dess effekter i svensk föreningsidrott valdes intervju för att 
kunna fånga upp funderingar, tankar och nyanser från föreningsledarna.  
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) innebär en semi-strukturerad intervju att intervjuaren har en 
uppsättning frågor som kan beskrivas som en intervjuguide där frågornas ordning kan variera. 
Frågorna skapar sedan möjligheter till ytterligare följdfrågor, som kan skapa fördjupade svar. 
Detta för att vissa frågor är extra viktiga att få tydliga och mer utvecklade svar på.   
 
Denscombe (2009) beskriver att intervjuer är särskilt lämpade när syftet är att producera 
djupgående och detaljerad data. Genom att använda intervjuer kan respondenten få fram 
känslor, erfarenheter och upplevelser på ett bra sätt och därmed få fram värdefulla insikter som 
grundar sig i på en mer djupgående information som samlas in via den kunskap som 
respondenterna besitter. Metoden skapar utrymme för flexibilitet, då intervjuaren ges frihet till 
att ställa följdfrågor och inte nödvändigtvis behöver följa intervjuguiden bokstavligt. Genom 
direktkontakt under intervjun innebär det att data kan kontrolleras beträffande riktighet och 
huruvida materialet är relevant. Vidare går det att notera icke verbala signaler så som mimik 
och kroppsspråk. Av detta får vi information på flera nivåer och vi får en bredare och djupare 
uppfattning om det som respondenten upplyser oss om (Denscombe, 2009). Kvale & Brinkman 
(2014) beskriver att tanken med att använda semi-strukturerade intervjuer är att skapa en 
spontanare intervjuprocedur. Detta ska i sin tur skapa mer livliga och mer oväntade svar från 
intervjupersonens sida.   
 
Vi är medvetna om att det finns nackdelar med denna metod. Denscombe (2009) förklarar att 
intervju som metod har tendens att producera icke standardiserade svar. Semistrukturerade 
intervjuer producerar data som inte är förkodade och har ett relativt öppet format. Intervjuer 
har också problemet att de kan vara ganska besvärliga och tidskrävande att 
genomföra. Denscombe (2009) förklarar att intervjuaren och kontextens inverkan gör att det 
kan vara svårt att uppnå en konsistens och en objektivitet. Detta eftersom den insamlade data i 
viss mån är unik på grund av det specifika sammanhanget och de olika individerna som deltar. 
Det kan ha en negativ effekt på reliabiliteten. Data som samlas in baseras på vad människor 
säger och inte vad de gör. Det går inte att helt otvivelaktigt säga att utryck och handling alltid 
stämmer överens (Denscombe, 2009).    

Urval    
Syftet med rapporten är att få en större förståelse kring hur ledare inom svensk ishockey tänker 
kring integrationsarbetet i föreningen. Vilka hinder/möjligheter ledare ser med en ökad 
integration. För att ta reda på vad som krävs för att främja arbetet etniskt mångfald inom 
ishockeyn behövde vi komma i kontakt med ledare som har insikt i hur deras 
ungdomsverksamhet fungerade i föreningen. Vi såg helst att få inblick i många föreningars 
tankesätt kring detta.  Därför valde vi åtta personer varav sju av dessa åtta är verksamma i länet. 
Alla ledare förutom en är verksam i ishockeyföreningar i Västerbotten då vår geografiska 
utgångspunkt är i Umeå. Denscombe (2009) beskriver hur den tillgängliga tiden och de resurser 
som står till förfogande samt en viss genomgång av liknande studier kan ge en indikation om 
urvalet man behöver. Utifrån den tid och de resurser vi har till vår studie samt genomgång av 
liknande studier bedömde vi att det fanns begränsade möjligheter till att utöka urvalet. De åtta 
intervjupersoner vi intervjuade besatt en position i sin förening som antydde på att dem hade 
den kunskap och erfarenhet som vi sökte efter. Detta för att få fram den information vi behövde 
för att svara på vårt syfte och frågeställningar.  
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Enligt Denscombe (2009) kallas vårt urval subjektivt urval vilket innebär att respondenterna 
väljs ut med utgångspunkt utifrån vilken roll de har och att det stämmer överens med 
forskningstemat. Subjektivt urval används när forskaren/forskarna har viss kännedom om de 
människor eller företeelser som skall undersökas, och medvetet väljer dessa deltagare då 
forskarna anser att just dessa personer är de som kan ge mest värdefull data. Dessa väljs med 
det specifika syftet i åtanke och deltagarna ska ha kvalitéer som är relevanta för 
forskningstemat. Fördelen med subjektivt urval är att intervjuaren på goda grunder kan närma 
sig personer eller företeelser som kan antas vara avgörande för undersökningen.     
 
Fokusgruppen med studien består av ledare som har ishockeyn gemensam. De praktiska 
faktorer som har påverkat valet av deltagare är först och främst att de är bosatta inom rimligt 
reseavstånd. För det andra att de är beredda att ägna den tid som intervjuerna tar. För att hitta 
personer att intervjua kontaktade vi ledare med positioner i föreningarna som antydde på att de 
hade insikt i hur verksamheten såg ut. Dessa roller kunde exempelvis vara ungdomsansvarig, 
kanslichef, ordförande och tränare. Slumpmässig blev det en kvinna och sju män som 
kontaktades.    
 
För att hålla ledarna anonyma har de fått fingerade namn (Descombe, 2009). För att göra det 
har vi valt att använda oss åtta mest förekommande kvinnliga förnamnen i Sverige 2015 
(Statistiska centralbyrån, 2015). Av de åtta personer som intervjuades var en kvinna, men i 
studien har alla intervjupersoner tilldelats fiktiva kvinnliga namn. Detta för att ingen skall 
utmärka sig.   

Utformning av vår intervjuguide   
Innan vi påbörjade våra intervjuer så utformades en intervjuguide (se bilaga 1). I denna 
intervjuguide finns ett antal teman med tillhörande frågor och följdfrågor. Enligt Kvale & 
Brinkmann (2014) är början av en intervju avgörande då den intervjupersonen vill skapa sig en 
uppfattning om intervjuaren och kan tillåta sig själv att vara öppenhjärtig i intervjusituationen. 
Vi ansåg därför att det kunde ha en angörande betydelse att få en bra inledning på intervjun. 
Genom att låta respondenterna börja med att berätta om sin bakgrund som ledare och om 
föreningen istället för att direkt börja med frågorna om integration, som skulle kunna uppfattas 
som svårare, försökte vi skapa en relation och en god inledning på intervjun. Kvale & 
Brinkmann (2014) skriver att varje fråga i intervjun kan bedömas tematiskt som tar hänsyn till 
relevansen i forskningsämnet och dynamiskt som tar hänsyn till det mellanmänskliga 
förhållandet i intervjun. I utformandet av vår intervjuguide har vi tagit hänsyn till den tematiska 
och dynamiska vikten i frågorna.     
 
Intervjuguiden delades in i fyra teman kopplat mot våra frågeställningar med tillhörande frågor 
och följdfrågor. Dessa fyra teman var: Skapa etniskt mångfald, integration inom hockeyns 
föreningsliv, hinder/möjligheter med integration och främja etniskt mångfald. Frågorna och 
följdfrågorna baserades på de frågeställningar vi arbetat fram och tidigare forskning. Frågorna 
under dessa teman blev utformade under våra frågeställningar och efter detta blev frågorna 
indelade under vilket tema de skulle tillhöra. Detta för att senare enkelt kunna se vilka fråga 
som skulle tillhöra under vilken frågeställning och förhoppningsvis även svara på dem.    
 
Under vårt första tema som är skapa etniskt mångfald valde vi att ställa frågor om etniskt 
mångfald och integration. Vad det betyder för ledarna, hur de ser på att det är så få med 
invandrarbakgrund inom ishockeyn, hur de tänker kring att öka integrationen och etniskt 
mångfald inom ishockeyn samt vilka fördelar och nackdelar de ser med att integrera 
invandrarungdomar till deras förening. Slutligen hur ledarna ser på att man ska skapa ett 
intresse hos någon som aldrig hört talas om eller har liten kunskap om ishockey.    
 
Under vårt andra tema integration om ishockeyns föreningsliv ställde vi frågor om hur de 
arbetar i föreningen med integration av ungdomar med annan etnisk bakgrund, hur hanterar de 
nivåskillnader på enskilda spelare, om det finns något i deras förening om att främja etnisk 
mångfald och sista frågan handlade om de arbetade utifrån något dokument i föreningen om att 
främja etnisk mångfald. 
 
Det tredje temat hinder/möjligheter med integration ställde vi en hypotes om hur ledarna 
skulle hantera en situation där ett lag i föreningen tilldelades fem stycken spelare med 
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invandrarbakgrund där de inte talar svenska men få ord engelska och de känner inte någon av 
spelare i laget. Därefter ställde vi frågor om vilka hinder och möjligheter de såg med att lyckas 
integrera invandrarungdomar in till ishockeyn. Sedan frågade vi hur de skulle hantera en 
situation där någon känner sig utanför och om de genom deras utbildning fått någon 
information för att kunna främja arbetet med ungdomar med annan etnisk bakgrund. 
 
Vårt sista tema främja etniskt mångfald där ställde vi frågor om vad de anser krävs för att skapa 
etniskt mångfald inom ishockeyn, vad de tycker att deras förening kan göra för att få fler 
ungdomar med invandrarbakgrund till ishockey, vart de anser att ansvaret ligger för att 
ishockeyn ska lyckas integrera fler ungdomar med invandrarbakgrund och om de vet om 
ishockeyförbundet arbetar med etniskt mångfald. Totalt sett ställde vi 21 frågor och 19 möjliga 
följdfrågor som kunde användas vid behov. Följdfrågorna användes när svaren från 
respondenterna behövde utvecklas. Följdfrågorna användes även när huvudfrågan inte var 
öppet utformat, utan hade ja/nej alternativ. Dessa huvudfrågor användes till att öppna upp för 
följdfrågan.    
 
Vi valde att använda oss av samma intervjuguide i alla intervjuer. Detta för att underlätta 
analysen av kunskapen vi samlat in genom våra intervjuer.     

Genomförande  
Vi har genomfört studien genom att använda oss av fyra grundläggande krav som skyddar 
identiteten inom forskningen. De fyra kraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i enlighet vetenskapsrådet (2002). 
Ledarna fick informationen om studiens syfte och att detta bara kommer användas i 
forskningssyfte samt att deras deltagande är anonymt, sitt godkännande att vara med i studien 
muntligt.    
 
Kontakt med respondenterna togs via telefon och mejl, därefter bestämdes plats, datum och tid 
för varje intervjutillfälle. Vid varje samtal eller mejl informerades respondenterna om de fyra 
kraven samt studiens syfte. Platsen för intervjuerna fick respondenterna själva välja var 
intervjun skulle ta plats, detta för att vara i en så bekväm miljö som möjligt för att få ett så bra 
resultat som möjligt. Två av intervjuerna genomfördes via telefon då omständigheterna gjorde 
att det inte kunna utföras vid utsatt tillfälle. Intervjuerna genomfördes med hjälp av diktafon 
och via telefoninspelning efter godkännande av intervjupersonerna. Under intervjun följdes 
intervjuguiden samt att följdfrågor ställdes när vi inte fick svaren vi sökte. Stämningen under 
intervjuerna kändes generellt positiv även om det fanns störningsmoment i några av 
intervjuerna. Det faktum att vi började med att prata om bakgrund om intervjupersonen och 
deras förening upplevdes göra intervjun med öppenhjärtig samt avslappnad.  
 
Vi inledde intervjun med kortare bakgrundsfrågor. Detta eftersom samtalet spelades in vilket 
kan det leda till att personen känner sig otrygg till en början och bakgrundsfrågorna ska då leda 
till att de blir mer trygga i situationen. Vi genomförde intervjuerna var för sig då många av 
intervjuerna krockade med tid och datum. Under våra intervjuer agerade vi objektivt genom att 
koppla bort våra egna åsikter och agerade neutralt utifrån intervjuguiden, detta samtidigt som vi 
visade intresse för intervjupersonernas svar. Kvale & Brinkmann (2014) menar att denna 
intervjuteknik är bra för att skapa objektivitet och reliabilitet i det data som samlas in.   

Analys av data   
Det är viktigt i kontexten av analysen att fokusera på att fånga en överblick och beakta viktiga 
underliggande orsaker samt att bortse från det ointressanta (Backman, 2008). Redan innan 
intervjuerna utförts är det viktigt att bestämma på vilket sätt som intervjuerna ska analyseras. 
Eftersom analysmetoden påverkar vilka frågor skall ställas i intervjuguiden, hur processen för 
intervjuande ska gå till och hur utskriften av intervjuerna utförs. Valet av analysprocessen har 
handlat om separera text i delar utifrån vårt syfte valde vi analysmetoderna 
meningskategorisering och meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Meningskategorisering handlar om att systematiskt dela upp text i olika teman. Dessa teman 
reduceras till ett fåtal enkla teman, detta kan ske innan intervjuerna eller under intervjuerna. Då 
samtliga intervjuer genomfördes med samma intervjuguide gjordes kategoriseringen innan 
intervjuerna genomfördes. De teman som valdes är skapa etniskt mångfald, integration inom 
hockeyns föreningsliv, hinder och möjligheter med integration och främja etniskt 
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mångfald. Meningskoncentrering innebär att korta yttringar till kortare formuleringar, även det 
är något som kan användas vid kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har använt av 
oss av en kombination av dessa två, detta för att få en överskådlig bild av samtliga intervjuer och 
underlätta skrivandet av resultatet. Teman delades in systematiskt redan vid intervjuguidens 
utformning. Detta gjordes genom att ta de frågor som fanns med i intervjuguiden och placera 
dessa under respektive frågeställning. Efter vi genomfört intervjuerna och transkriberat 
intervjupersonernas svar, användes meningskoncentrering för att ta ut det mest relevanta i 
intervjupersonernas svar. Vi letade även efter nyckelord i intervjupersonernas svar för att se om 
svaren någorlunda stämde överens med varandra och för att se ifall det fanns en 
generaliserbarhet i svaren.    

Validitet & reliabilitet  
Validitet enligt Denscombe (2009) hänvisar till noggrannhet och precision i den insamlade data. 
I vår studie påverkades validiteten av valet av intervjupersoner. Urvalet grundade sig i att vi 
valde personer som hade en roll i sin förening som gav dem insikt i hur verksamheten fungerar 
och att de var bosatta i rimligt reseavstånd. Alla förutom en av ledarna är bosatta i Västerbotten. 
Frågorna som ställdes under intervjuerna var utformade för att besvara syfte och 
frågeställningar som rapporten består av, detta för att stärka validiteten i rapporten. Vi 
bedömde att dessa personer som vi intervjuade hade god fakta och kunskap om ämnet vilket 
stärkte validiteten i vårt arbete.   
 
Reliabiliteten hänvisar till huruvida resultatet är tillförlitligt, om forskningsinstrumentet är 
neutralt och om det skulle gå att genomföra vid upprepade tillfällen. För att skapa tillförlitlighet 
i studien genomfördes de flesta intervjuer på ett likvärdigt sätt och med samma intervjuguide, 
men på grund av vissa omständigheter kunde inte alla intervjuer göras på homogent 
sätt. Denscombe (2009) förklarar vidare att reliabiliteten påverkas av exempelvis ålder, kön och 
andra personliga egenskaper som på olika sätt kan påverka svarens utformning. En annan 
aspekt är att respondenterna kan tolka och vinkla frågorna eftersom de har blivit informerade 
om studiens syfte i förhand. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan ledande frågor lämpa sig väl 
för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar. Vi 
använde oss av detta för att på ett tillförlitligt sätt kunna få svar på vårt syfte och 
frågeställningar. 
 
Av de åtta ledarna har en elittränarutbildning, tre har junior & senior tränar kurs två, två har 
ungdomsutbildningar upp till 16 år och de sista två ledarna har några kurser inom ishockeyn. 
Sex av ledarna har gymnasial utbildning varav en av dessa har läst kurser på universitetet och 
två av ledarna har universitetsutbildning. Dessa åtta ledare har även olika former av ansvar 
utöver sina uppgifter inom föreningarna. Exempel på dessa är styrelsemedlem, fackuppdrag, 
chefsansvar i sitt arbete utanför ishockeyn, chef för ishockeygymnasium och andra 
ledaruppgifter inom olika förtroendeuppdrag på fritiden samt inom deras arbeten. Att redovisa 
ledarnas olika erfarenheter och utbildningsnivå syftar till att läsaren ska få en bild av 
tillförlitligheten i studien. 
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Resultat 

Bakgrund - ledarna och föreningen  

I den här delen redovisas resultaten från de åtta intervjuerna utifrån fyra teman som bygger på 
studiens frågeställningar och en bakgrundsdel. De fyra temana är; 1. Uppfattningar och tankar 
om att arbeta med etniskt mångfald 2. Integration inom föreningarna just nu 3. 
Hinder/möjligheter med integration och 4. Främja etniskt mångfald. Inledningsvis presenteras 
ledarnas bakgrund och kort information om föreningarna som ledarna är verksamma i.  

Ledarna   

Sex av de åtta ledare som deltog i studien hade genomfört grundutbildningen som hålls av 
svenska ishockeyförbundet. Grundutbildningen är den första kursen inom den 
utbildningsstegen som finns inom svenska ishockeyförbundet och är ett krav för de som vill gå 
vidare i utbildningsstegen. En av deltagarna hade enbart genomfört grundutbildningen. Två av 
ledarna hade läst upp till BU-2, vilket innebär att man får träna upp till U-16. Två hade läst upp 
till JS-2, kursen innebär att du får träna upp till division ett, samt vara elit-tränare på juniornivå 
och du får även legitimitet att vara assisterande tränare för ett allsvenskt lag. En ledare hade 
fullständig tränarutbildning upp till ETU (Elittränarutbildning), vilket innebär att du får träna 
alla lag på alla nivåer.   
 
Alla förutom en hade själva spelat ishockey på olika nivåer. Ledarnas anledning till att de blev 
ledare inom ishockeyn genomsyrades av två faktorer. Den ena var att deras barn hade börjat 
spela ishockey och kände att de vill hjälpa till i deras lag. Den andra var att de inte kände att de 
var riktigt klar med ishockeyn efter sin egen spelarkarriär och ville fortsätta som ledare.      
 
Två av ledarna beskrev sig själva som hårda men rättvisa. Två andra ledare beskrev sig som 
tydliga i sitt sätt att leda. Två andra ledare beskrev sig som anpassningsbara och anpassade sitt 
beteende utifrån den specifika situationen. Av de åtta som intervjuades var de två av dessa som 
beskrev sig på ett sätt som skiljde sig lite från de andra intervjupersonernas svar, en av dessa 
lade vikt i regler och struktur i sitt sätt att leda och den andra beskrev sig själv som noggrann.    

Föreningen   

Det framkom under intervjuerna när ledarna fick beskriva föreningen som de var verksam i att 
hälften var stora till medelstora föreningar sett till antalet medlemmar. Andra hälften var små 
föreningar med under 300 medlemmar. Tre av föreningarna förde både bredd- och 
elitverksamhet, de andra fem förde enbart breddverksamhet.    
 
Som målsättning hade alla föreningar gemensamt att de ville skapa en miljö där alla skulle ha 
roligt och känna glädje på olika sätt. Sex av de åtta respondenterna nämnde att alla skulle få 
vara med. Två av föreningsledarna hade svar som var utstickande från resterande. Den ena 
intervjupersonen svarade att de förde breddverksamhet upp till U-15, efter det hade de 
uttagningar till deras elitverksamhet. Detta enligt intervjupersonen för att samtliga spelare 
skulle få träna och tävla på den nivå de ligger på för att skapa bästa möjliga miljö för utveckling. 
Den andra som stack ut svarade att de förde elitverksamhet på barnens villkor. 

Uppfattningar och tankar om att arbeta med etniskt mångfald 
Valet av att tidigt presentera ledarnas uppfattningar om vad etnisk mångfald och integration är 
för något föll sig naturligt eftersom det är viktiga och grundläggande frågor i ämnet. Med det här 
vill vi att läsaren ska få en tydlig bild av ledarnas uppfattningar för att på ett enkelt sätt skall 
kunna följa och förstå vad ledares uppfattningar i övriga teman senare.    
 
Ledarnas uppfattning om vad etnisk mångfald är för något, beskrevs av flera som en strävan 
efter att ha ett utrymme där alla var välkomna och alla får vara med oavsett etnisk bakgrund. 
Samma villkor skall gälla för samtliga medborgare i samhället. Kristina sa: "Etniskt mångfald 
innebär ju att vi har ett utrymme där man oavsett kultur, härkomst och bakgrund har en 
möjlighet att vara med. Har ett brett spektra av alla kulturer och bakgrunder". Genomgående 
innebar det att samtliga som ville skulle få vara med. Maria sa: "Ja, det är ju att alla oavsett var 
man kommer ifrån eller vem man är ska kunna vara med på samma villkor övriga samhället."   
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För många innebar begreppet integration själva processen till att skapa etniskt mångfald. 
Många talade om hur ishockeyn skulle kunna fungera som en del i den processen. Kristina sa: 
"Integration innebär att vi ska försöka få in nytillkomna i vår verksamhet, så att dom på ett 
enklare sätt kan vara en del av vårat samhälle och våran verksamhet." En av respondenterna ger 
ett exempel från deras förening där de har varit med och tagit hand om en ensamkommande 
flykting. Intervjupersonen förklarar att personen är mycket omtyckt och menar att det finns 
mycket som personer från andra kulturer kan bidra med, inte bara till ishockeyn. 

Lågt deltagarantal bland invandrare   
Alla åtta ledare var eniga om att det är ett problem för ishockeyn att det är ett lågt deltagarantal 
bland invandrargrupper. Problemen ansåg många låg i att ishockey har blivit en dyr sport. 
Margareta sa: "[…] när jag var ung var hockeyn en sport för arbetarklass och uppåt […] numera 
är det för medelklass och uppåt." Anna var också inne på samma sak, hon sa: "På ett sätt kan jag 
kanske förstå varför det har blivit, därför idag klassas ishockey som en rikemanssport..."   
 
En annan faktor som togs upp hos många var att det saknas kunskap hos många som kommer 
från länder där ishockey inte förekommer eller är en väldigt liten sport. En av ledarna såg det 
som stor tröskel att gå över för att locka personer som har en väldigt liten kunskap om 
ishockey.     
 

Det är inte så enkelt för invandrarbarn och ungdomar och att de har ingen kultur där det 
spelas ishockey där de kommer ifrån så att jag tänker det är flera olika bitar, tillgängligheten, 
kostnader, alla kanske inte har en mamma och pappa när de kommer till Sverige, plus att det 
inte finns ett intresse den familjen och de kanske inte heller vet vad hockey är för något. Plus 
att hockey klubbarna inte gör någon riktad insats för nå de här som kommer hit från andra 
länder t ex. Vi har ju inga riktade insatser för att invandrare ska komma och spela ishockey 
utan vi jobbar brett och vi vill att så många som möjligt ska få och ta chansen att få spela 
ishockey och den är inte riktat till någon speciell samhällsgrupp eller för att öka mångfalden 
eller så. (Margareta)   
 
Det är väl att det tar längre tid inom ishockeyn eftersom att dom som kommer från andra 
länder har väl kanske aldrig hållit på med ishockey eller kanske inte ens sätt is 
överhuvudtaget. Så det är väl ganska naturligt att det blir fotboll eller andra sporter som är 
lite enklare att komma in i från början. (Karin)   

  

Tankar kring att öka integration och etniskt mångfald  
En koncensus hos respondenterna är att det skulle vara positivt för ishockeyn att få en större 
mångfald. En av respondenterna såg det just nu som sin stora drivkraft. Hon vill förmedla den 
gemenskap som finns inom hockeyn och anser att det är en nödvändighet för att hockeyn skall 
utvecklas. Vidare menar hon att det är bra för samhället i stort.   
 
Några tog även upp hinder för att öka integration och mångfald. Elisabeth sa:" […] det finns 
många bra projekt [...] men tyvärr är det pengarna som styr det." Elisabeth fortsätter: "Så är det 
ju så att, kan du inte åka skridskor så det ju inte så jäkla enkelt att lära sig heller, springa och 
sparka boll är lite lättare också." Margareta sa: "[…] att börja åka skridskor när du är 14 år är 
tufft, det är som att lära sig att gå på nytt." 

Skapa intresse 
Sex av de åtta respondenterna ansåg att ta med ungdomar med invandrarbakgrund till en 
ishockeymatch för visa vad det är för idrott var ett bra sätt att skapa intresse. Kristina sa: Jag 
tror den enklaste vägen är ju att dom måste komma på nära håll och se hur fort det går och vad 
som händer, med lite publik och inramning, att man måste sälja in produkten åt dom. Elisabeth 
sa: Första steget är att bjuda in dom på en hockeymatch, en match där det är lite publik och lite 
drag och sånt där.  

Jag tror nog det är viktigast är att fånga upp dom via skolan, eventuellt kanske bjuda ner på 
något evenemang eller på nå matcher å sånt och låta dom se. En sådan upprepning, det är ju 
väcka ett intresse, att vi får dom att bli nyfikna så att säga. (Maria)  
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Fyra av åtta tog upp att de skulle få pröva på för att väcka ett intresse. Eva sa: Framförallt pröva 
på, det tror jag är viktigt och inte bara pröva på en gång, utan några gånger.   
 

Ta med dom till ishallen och visa hur kul det är och sen måste ge dom tid att få testa, där 
handlar det mycket om att prova utrustning och testa för det är många som tycker det är 
ganska häftigt att få ta på sig en hockeyutrustning. Det blir ju som ja utklädningsdräkt från 
början, det tror jag de flesta skulle vilja prova i alla fall och sen gäller ju det därifrån att hålla 
koll, hålla intresset vid liv. (Karin)   

 
Några av respondenterna tar även upp den sociala aspekten av att spela ishockey och att det kan 
vara en faktor som gör det intressant.   
 

[…] alla kanske inte brinner för att spela ishockey, man känner en gemenskap, ja, man 
känner en gemenskap och att tillför något. Till exempel om man är sjuk ena dagen och när 
du kommer tillbaka att alla tycker det är roligt, att man får bekräftelse och att man är med 
socialt sammanhang. (Margareta)  

Integration inom föreningarna just nu   
Under detta tema presenteras resultat från frågor och svar gällande föreningarnas arbete med 
integration. Tanken med dessa frågor var att undersöka och skapa en bild hur arbetet med 
integration ser ut idag hos föreningarna.    

Integration - arbetar föreningen med detta?   

Tre av åtta intervjupersoner anser att de i viss mån arbetade med att integrera ungdomar med 
annan etnisk bakgrund. Det handlade dock inte om några omfattande projekt. Dock 
hade Marias förening arbetat mycket med det tidigare, där de hade prova-på-dagar i ett 
invandrartätt område med plast-is, även liknande i ett centrum nära därtill. Detta var för att 
locka, skapa integration och få fler barn från andra kulturer att börja spela ishockey. En av 
föreningarna hade nyligen haft en prova-på-dag.   

Här hade vi en dag där vi hade ungefär 100 ungdomar och vuxna varav 20 nytillkomna i 
blandade åldrar, alltså dom pratade om att dom var från 18-60. Som var här och fick prova 
på och åka. Det var liksom iranska kvinnor, det var folk från Mexiko, det var Tjeckien. Det 
var blandat, å det var skithäftigt. Det var annorlunda. Där kände man ju på litegrann vad 
problematiken för integration är. För att då kom det till exempel ingenjörer från andra 
länder som hade blivit deprimerade och gått upp i vikt och kände sig dåliga även fast de var 
högre utbildade än de flesta svenskar. Men dom sa att dom hade certifikat och höga 
kunskaper men kunde ändå inte jobba med det man skulle jobba med. Det är en ganska 
intressant grej, många av dom här var intresserade av att kolla på kylanläggningen. Så vi 
gick och kolla på kylanläggningen, då visade det sig att två av dom hade varit med och 
utveckla delar av kylanläggningen i sitt hemland. Så dom termostater som satt där hade dom 
plockat fram. Då förstod man att det inte är så jäkla lätt att komma hit. (Kristina)   

 
En del av föreningarna arbetade inte specifikt mot integration, men förklarade att alla var 
välkomna som ville spela. Eva sa: "Nej, inget riktat arbete för integration, utan vi har, vår 
förening är öppen för alla. Men vi har inget riktat arbete mot. Det har vi inte." Birgitta sa: "Vi tar 
ju in de som kommer och vill vara med."  
Elisabeth sa: "Alla är medvetna om att vi måste göra något inom ishockeyn och sådär men tyvärr 
är det ekonomin som styr det". 

Diskuteras det i föreningarna att man bör främja etniskt mångfald?   
Generellt diskuteras det inte mycket kring hur man ska främja etniskt mångfald i de intervjuade 
föreningarna. Två av föreningar som har haft lite diskussioner om detta där den ena föreningen 
menar på att man är bara i startgroparna gällande integrationen inom ishockeyn och det är mer 
aktuellt nu än någonsin. Den andra föreningen har diskuterat hur man ska lösa 
förutsättningarna för att främja etniskt mångfald. Där menar de att diskussionen främst har 
handlat om att ishockeyn börjar bli en klass sport där de största frågorna handlar om hur man 
bör lösa det ekonomiskt att få med ungdomar som vill spela ishockey och att det inte får falla på 
att de inte har råd.   
 
Kristina sa: "Klart efter vi hade den där gruppen så har det diskuterats." Kristina fortsätter: "Om 
man kollar det ur ett större perspektiv så vill vi ju att folk ska spela hockey."  
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Behövs det policydokument gällande integration inom föreningarna?                        
Ingen av föreningarna arbetade med dokument för att främja etniskt mångfald men att de har 
policydokument och styrdokument som reglerar hur de ska arbeta. De flesta anser att det inte 
behövs några enskilda dokument för hur man ska arbeta med integrationen av ungdomar med 
annan etnisk bakgrund utan de dokument som finns inom föreningen räcker.   
 
Eva sa: "Nej vi har ju våran policy, där sätter vi inte människor i fack så att säga, det gäller alla 
oavsett vart du kommer ifrån." Birgitta sa: "Vi jobbar som jag har förstått det så jobbar vi utifrån 
föreningens policy. Det är ett ganska tydligt dokument hur vi ska jobba tycker jag."  
 
Bara en av föreningarna ansåg det som en bra idé att ha ett specifikt dokument som talar om 
hur man bör arbeta med detta även om den föreningen menade att alla ska ju behandlas lika och 
det borde räcka.   
 
Margareta sa: ”Så att visst, så ibland kanske det skulle vara bra att ha ett dokument där det står 
om sådana grejer specifikt och vad det handlar om. Så att man vet att okej, just den här biten så 
gör dom såhär.”   
 

Hinder/möjligheter med integration  
I detta tema presenteras resultatet av vilka hinder/möjligheter som föreningsledare ser om att 
fler ungdomar med invandrarbakgrund skulle söka sig till hockeyn. Vår tanke med detta var att 
försöka få en bild av hur föreningsledare tänker kring ämnet samt om det finns några allmänna 
hinder eller möjligheter för att arbeta med integration gällande ungdomar med 
invandrarbakgrund.   

Hypotes   

Här ställdes föreningsledarna inför en hypotes som lyder "Din förening är med i ett 
integrationsprojekt, där ett lag i föreningen tilldelas fem stycken spelare med 
invandrarbakgrund. Hur skulle du/ni i föreningen hantera en situation om spelarna inte talar 
svenska men kan några få ord på engelska och de känner ingen i laget sedan tidigare."   

Alla respondenterna ville främst hitta ett sätt att kunna lösa kommunikation och det var inte 
bara genom ord.  

Ja du, det var lite svårt. Första skulle väl vara att försöka få någon hjälp med tolk av 
kommunen. Man måste ju kunna göra sig förstådda. Ha något dokument med information, 
så att man kan sälja in hockeyn på något bra vis. (Maria) 

Ledarna vi intervjuade såg möjligheter med att få in ungdomar med invandrarbakgrund.  

Jag skulle inte se det som ett problem, jag skulle hellre se det som en utmaning. Jag skulle se 
till att ta dom hjälpmedel som man behöver, en tolk från min sida, rita på ett block, samla 
dom i en ring och visa hur övningarna går till. Så skulle jag vilja att det jobbas utifrån det. 
Man kan ju både vara en skola och en samtidigt vara en idrott. (Anna) 

Hinder med integration  

Respondenterna hade många olika åsikter kring vilka hinder det finns för att integrera 
invandrarungdomar till ishockeyn. Kristina utvecklade sitt svar gällande detta:  

Nej, det gör jag inte. Det är klart det krävs mer av oss som förening och av våra ledare. Och 
jag kan se att många ledare är väldigt hårt pressade redan som det är, att man lägger ner 25 
timmar ideellt i veckan på det. Sen ska man dessutom då kanske jobba med 
kommunikation och lägga ytterligare så tror jag det finns ett problem. (Kristina) 

Ett av dessa hinder som togs upp var ledarrollen inom föreningen och vikten av att föräldrarna 
är engagerade i sina barns idrottande.  

Det krävs fler ledare skulle jag tro för att kunna ta hand om dem på ett bra sätt och förstå att 
det kanske är lite mer jobb när man inte har mamma och pappa. Man måste ställa upp 
och skjutsa och sådana där saker. (Elisabeth) 
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Ett annat hinder som togs upp av en av ledarna var de förkunskaper som krävs för att börja 
spela ishockey.   

Det beror ju på vad du menar med ungdomar men är du 13 år och aldrig stått på 
skridskor, jag tror det blir svårt för dem att känna någon glädje med det och få dem att haka 
på det tåget. Skulle vi sätta dem på samma utvecklingsnivå så kanske det inte är kul att spela 
med sju-åtta åringarna. Dels det om att man inte åkt skridskor sedan förskolan eller har 
några förkunskaper, sedan är de andra bitarna att det är en familjesport där du behöver 
uppbackning från anhöriga och ekonomi. (Elisabeth) 

Två av ledarna tog upp att språket var största hindret men finns viljan hos ungdomen då finns 
det inga hinder. Det ekonomiska kunde man lösa genom att söka pengar från olika 
organisationer som idrott för alla och majblomman bara viljan finns hos ungdomen men skulle 
det finnas möjligheter att söka extra bidrag för utrustning från förbundet skulle det vara bra.   

Möjligheter med integration  

Alla ledarna såg möjligheter med att få in fler ungdomar med invandrarbakgrund till ishockeyn 
och dess föreningsliv. Man kan få in andra erfarenheter och infallsvinklar till ishockeyn, fler 
utövare behövs för ekonomin, det kan bidra till att ishockeyns nya utövare får ett livslångt 
intresse vilka kan ge fler ledare i framtiden, fler ungdomar med invandrarbakgrund till 
ishockeyn bidrar till ett bättre samhälle och att genom idrotten får man vänner man kan ha både 
utanför hockeyn och kan ge möjligheter att lättare komma in i arbetslivet.   

Fler som kan spela hockey, det är en underbar sport. Det skulle vara roligt om det kommer 
någon från ett land där det inte finns hockey där föräldrar inte vet vad det är för 
idrott överhuvudtaget. Det skulle vara häftigt att få bjuda på en resa för den här människan. 
(Eva) 

Ja, det finns väl stora möjligheter med det, det är ju både ett intresse för dem att få något 
vettigt att syssla med och samtidigt får du en integration så har de ju vunnit som individer. 
De lär ju sig hur vårt samhälle fungerar och förenings-struktur så det är ju klart du kan få 
stora möjligheter att få fler med. (Birgitta)  

Har utbildningen täckt behovet som finns?   

Ledarna uttrycker att de via ishockeyns tränarutbildningar inte specifikt har någon utbildning 
för någon grupp av människor utan att alla människor ska behandlas likadant.  

Nä inte specifikt mot dom utan det är ju samma känsla jag har där, de är ju ute efter samma 
sak som jag, man ska verka för att behandla alla lika oavsett vart man kommer ifrån. Man 
kommer ju väldigt långt om man tänker så. (Birgitta) 

 Ja, litegrann pratade man om det i utbildningen men väldigt lite. På det stora hela handlar 
det om två bitar, ledarskapet och den andra biten är det sportsliga. Givetvis handlar det om 
rekrytering också men det har nästan mest handlat om att få mer tjejer till hockeyn. (Eva)   

Främja etniskt mångfald  
Under denna kategori presenteras intervjupersonernas svar på frågor om vad de anser krävs för 
att främja etniskt mångfald inom ishockeyn. Vår tanke var att få fram en bild av vad de åtta 
idrottsföreningarnas ledare har för åsikter kring ämnet samt att presentera resultatet av deras 
svar på de olika frågorna som ligger under varje del.    

Skapa etniskt mångfald  

Tre av ledarna ansåg att det borde ligga på förbundsnivå där skattepengar var en del, 
ekonomiskt stöd till bland annat utrustning en annan del och direktiven måste komma 
uppifrån men det ska inte vara något krav var ännu en del.   

Först och främst förbundet och sen alla givetvis måste ju bidra, men att det kommer klara 
signaler, hockeyn har ju det här med damhockeyn som drivs ganska starkt och kommer mer 
och mer, det är ju samma där. Lite direktiv uppifrån och hjälp uppifrån, inte bara peka med 
handen utan och även den ekonomiska biten. (Elisabeth)  

Tre av ledarna ansåg att det är upp till föreningen att ta första steget sedan och sedan få hjälp av 
förbundet, en föreningsledare menar att man måste hitta en väg med de resurser man 
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har men ekonomiskt stöd både till föreningen och idrotten vore bra från både statligt och 
kommunalt håll.   

Kristina sa: "Dels en långsiktighet där föreningarna kanske inte det där sker över en natt, men 
att man då hittar en väg där man med dom resurser som finns i ett ideellt föreningsliv ändå 
kan ta sig an det här."   

En av ledarna upplevde att det handlar om att visa upp sig för målgruppen och bjuda in 
dom. Den sista menade att man borde ha lånetrunkar med depositionsavgift för de yngsta och 
det kunde kanske också vara något för de äldre.   

Vi har varit inne på sådana här lånetrunkar för de yngsta och man kan låna en trunk som 
innehåller allt utom hjälm och skridskor, så att du inte behöver köpa grejer för 1000-1500 
kronor utan betalar en depositionsavgift tills du lämnar tillbaka dem.(Margareta)  

Föreningens arbete för fler invandrarungdomar  

Föreningarnas ledare ansåg att man måste få med fler ledare men man behöver resurser till 
detta. Några av ledarna anser att man måste få med sig föräldrarna, kommunen, andra 
föreningar och organisationer i detta. En ledare uttryckte att man måste nå ungdomarna med 
invandrarbakgrund för att man ska överleva som förening i framtiden. En annan åsikt var 
att det måste bli billigare för ungdomarna att spela ishockey framöver och jämförde med 
fotbollen där man bara behöver ett par skor.   

Jag tror att för att överhuvudtaget få ungdomarna till ishockeyn i framtiden är ju att hålla 
med en utrustning. Då lockar man kanske även invandrarna som kanske inte har råd att 
direkt köpa en utrustning att bara komma hit och köra. Det måste vara enkelt och billigt att 
börja med ishockey så att det inte blir en dyr sport.(Karin) 

Som helhet är många ledare inom föreningslivet överens om att man kan göra mer för att få in 
barn och ungdomar med invandrarbakgrund till ishockeyns föreningsliv.   

Vi skulle kunna göra oerhört mycket mer men det är ju en fråga om att få med sig folk, jag 
pratade tidigare om det här med livslångt intresse för hockeyn, att få fler vuxna eller de som 
har slutat som aktiva ska få ett intresse av att jobba ideellt med det här. Problemet är idag att 
få folk att jobba ideellt, det är det jag ser som ett jättestort problem. (Maria) 

Eva sa: "Jag tror resurser skulle hjälpa till naturligtvis, det måste ges utrymme till ledare 
också, kanske utbildning och så vidare, kan vi göra på något annat sätt för att underlätta för 
spelare med annan etnisk ursprung."   

Vem har ansvaret?   

Det kom många olika svar på den frågan där det vanligaste svaret ändå var att alla 
måste samarbeta för att det ska kunna fungera. Med alla så syftade sex av intervjupersonerna på 
att föreningen, ishockeyförbundet, skolan, svensk hockey ligan, sponsorer, kommunen samt 
politiker bör samarbeta om detta ska fungera även om inte alla de sex personerna nämnde 
samtliga ovan nämnda.   

Maria svarade på vad de ville förbundet skulle göra: "Jag skulle vilja ha en grupp människor 
som jobbar med det här som vi gjorde i […] att man får till plast-is, har fasta aktiviteter för det 
här och att man går ut till skolorna och presenterar det här. Jobbar på skolans tid och kanske få 
barn från skolan och komma ner på dagtid och pröva ishockey för att lära sig vad ishockey är för 
typ av sport."   

Alltså, jag skulle vilja se att alla jobbar tillsammans, alltså att förbundet kan nå ut till det 
stora hela […] Någonstans ligger det hos alla parter att visa att här vill vi ha in alla, vare 
sig du aldrig stått på ett par skridskor eller vart du ifrån, det spelar ingen roll utan bara man 
visar. (Anna) 

Jag tror man ska placera det på förbundsnivå. Sedan tror jag att man ska placera det ute i 
svensk hockey ligan som ägs av SHL klubbarna, det är där dom ekonomiska musklerna 
finns, dom är ju starkast ekonomiskt. […] Så dom skulle man ju kunna lägga ett stort ansvar 
på, med tanke på den status som dom har i sina städer och sin roll. (Kristina) 

Två av föreningsledarna ansåg att sponsorerna också har ett ansvar för att få detta att 
lyckas genom att ställa krav på vart pengarna ska gå. En av ledarna förklarade det som att när 
ett kommunalt bolag sponsrar med en stor summa pengar så kan begära att en liten del av 
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de pengarna gå till damhockeyn och en annan del gå till att projektanställa någon som ska 
integrera nytillkomna så att pressen även kommer från sponsorerna. Den andra 
föreningsledaren tyckte att ska man lyckas så bör man skaffa sponsorer så man kan köpa in bra 
utrustning för deras säkerhet och för att lära sig med riktiga grejer från början. Den senare 
menade även att om förbundet och politiker tillsätter pengar så ökar ju chanserna att få med fler 
ungdomar med invandrarbakgrund.   

Två av de åtta intervjupersonerna hade andra åsikter om vart man bör åtgärda för att kunna få 
till en förändring. Den ene föreningsledaren menade att det ligger på föreningarna att ta på sig 
detta här och sedan ta hjälp av t.ex. SISU (svenska idrottsrörelsens idrottsförbund) att sy ihop 
ett paket. Vidare menade ledaren att det var viktigt det finns snabba ledningarna om det ska 
fungera. Den andra ledaren tyckte att det måste tillkomma något i ledarutbildningen så de vet 
vart de kan vända sig för stöd och hjälp.   

Framförallt ett tillägg i utbildningen, i ledarutbildningen om då förbundet bestämmer sig för 
att jobba med det här måste vi ledare få en inkörsport vad det handlar om och vad vi kan 
göra och så vidare. Vart ska vi vända oss om vi behöver stöd och hjälp. (Eva)   

Ishockeyförbundet - etnisk mångfald  

Många av föreningsledarna visste att något pågick eller att det pratades om det men kunde inte 
säga hur de arbetade på förbundet med etnisk mångfald. Två av ledarna hade ingen aning om 
hur det arbetades på förbundet och hade inte heller fått någon information om detta.   

Elisabeth svarade gällande hur förbundet arbetar: "Jo dom har startat ganska många 
projekt och drivit på det. Mats Sundin är ju inkopplad i lite grejer så dom har ju verkligen 
börjat tagit tag i det, det måste börja där för att sprida ner det till föreningarna också."   

Kristina svarade: "Ingen aning faktiskt"   

Eva svarade: "Jag vet man har pratat om det, jag har ju läst på hemsidan. Jag har tagit del av 
informationen där om att man har något arbete på gång"  

Vidare kom det många åsikter om hur man ville att förbundet skulle arbeta med detta och en 
majoritet ansåg att ekonomiskt stöd till föreningarna vore bra för att komma 
igång med arbetet med ungdomar med annan etniskt bakgrund. Även att få hjälp med 
ledarutbildningar nämndes av flertalet av föreningarnas ledare.   
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Diskussion   
Under diskussionsdelen kommer resultatet att analyseras och diskuteras i relation till tidigare 
forskning.  Genom att använda oss av samma teman om vi har i resultatdelen vill vi visa den 
röda tråden genom arbetet och ge en klar bild över vad som analyseras och diskuteras. Efter 
detta följer avslutande reflektioner om arbetet samt en diskussion kring metod och förslag på 
vidare forskning. Utifrån syftet anser vi att en fördjupad kunskap kring hur arbetet med att få 
fler ungdomar med invandrarbakgrund till ishockey har uppnåtts och även det specifika syftet 
anser vi har besvarats genom de frågeställningar som studien grundar sig i.    

Skapa etniskt mångfald   
Alla föreningsledare som vi intervjuade såg det som ett problem att det var ett lågt deltagarantal 
bland ungdomar med annan etnisk bakgrund inom ishockeyn. Av de uppfattningar som 
föreningsledarna tog upp gick det att utläsa att det handlade främst om tre aspekter som ledarna 
såg som anledningar till att få att få ungdomar med annan än svensk bakgrund spelar ishockey. 
 
Två av ledarna, Margareta och Anna, pratade om hur ishockeyn har blivit dyrare samt jämförde 
hur det var i andra sporter. Detta bekräftas av RF:s kostnadsundersökning (2009), som 
presenteras i inledningen, där det kom fram till att ishockeyn var den dyraste idrotten att utöva 
av alla idrotter. Studien visar att föreningsledarna generellt vill att ishockeyn som idrott måste 
bli billigare att utöva. Svensk ishockey bör hitta vägar för att hjälpa ungdomar och inte bara 
ungdomar med invandrarbakgrund utan alla som vill spela ishockey. Kostnader som utrustning 
och andra avgifter bör bli billigare för att öka möjligheterna för att få fler ungdomar till 
ishockeyn. Detta går även i hand med det Petersson (2000) beskriver att den idrottsliga 
verksamheten måste utformas så att alla kan vara med. Många av ledarna pratade om hur 
bristen på kunskap som finns hos människor med annan etnisk bakgrund som kommer från 
länder där det inte finns is eller man till med inte hört talas om ishockey. Finns inte kunskapen 
eller intresset hos föräldrarna kan det medföra att ungdomarna inte introduceras för sporten 
eller att föräldrarnas bristande engagemang för idrotten gör att det inte vill att deras barn ska 
börja med ishockeyn. Enligt CIF (2013) uppföljning av statens stöd till idrotten framkom det att 
barn vars föräldrar har en utländsk härkomst i lägre omfattning söker sig till isbanor jämfört 
med barn vars föräldrar är födda i Sverige. Det var även några av ledarna som tog upp 
svårigheter med kommunikationen, det handlade om språkliga brister som kan uppkomma med 
spelare som har olika modersmål. Sedan har kommunikationen från förbundet inte var tydlig 
nog i hur integration ska behandlas. Dillenbourg (1999) tar upp att kommunikationen mellan 
individer måste fungera för att ett samspel ska uppstå vilket medför att individer ökar chansen 
till att lära sig av varandra. Samtliga som tog upp det ansåg att det kunde lösas på ett ganska 
enkelt sätt. En menade på att idrotten är ett språk i sig och vid språkliga brister går det att 
antingen rita på en tavla eller praktiskt visa för att skapa förståelse.    
 
Flertalet ledare ansåg att det var positivt att öka etnisk mångfald inom ishockey. Peterson 
(2000) menar förutsättningarna med en stor tillgänglighet kan bidra till att idrotten blir en 
viktig mötesplats för barn och ungdomar med invandrarbakgrund för att komma in i det 
svenska samhället. Idrotten skapar möjligheten att samlas, samarbeta och lära av varandra. 
Generellt känns det som att ledarna ville hitta sätt att lyckas med detta och att alla som kommer 
till deras förening och ishockeyn ska kunna känna sig välkomna och bra bemötta.  
 
Det finns många tankar och idéer om hur man väcker intresse för sporten ishockey generellt. 
När frågan kom upp gällande detta gav sex av åtta ledare förslaget att man ska ta med 
ungdomarna på en match för att få en bild om vad ishockey handlar om. Svaren vi fick av 
ledarna var upp till våra förväntningar. Det som går att konstatera är att ledarna anser intresse 
skapas antingen praktiskt genom att pröva på ishockey eller visuellt genom att gå och se på en 
match för att få hela upplevelsen. Anledningen till integrationsprojekt idag lyser med sin 
frånvaro förklaras i resultatet av att mycket av det arbete som idag sker inom 
ishockeyföreningar sker ideellt. Det läggs redan väldigt mycket tid på att få det att fungera som 
det gör idag. Att ta på sig ett aktivt arbete för att få en ökad mångfald, anser många av ledarna 
kräver mer resurser i form av fler ledare. Några förklarar att det inte är aktuellt som schemat för 
många ledare ser ut idag. Thedin Jakobsson & Redelius (2007) skriver om de motstridiga mål 
som ledare har inom föreningslivet. Föreningsledarna förväntas idag kunna hantera många 
aspekter inom sitt ledarskap, en av dessa inom ishockeyn är integration. Samhället vill 
exempelvis ha en etnisk mångfald och idrotten vill att alla ska ha rätten att få vara med. Ledarna 
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lägger ner ett ideellt arbete som innebär att det blir svårt att genomföra för att arbetsbördan blir 
för stor. Det finns risk att föreningsledare förvinner ifall arbetsbördan blir för stor på de redan 
hårt pressade ledarna om man inte hittar ett bättre sätt att arbeta med detta.  

Integration inom ishockeyns föreningsliv  
Det var tre av föreningarna som i viss mån arbetade med att försöka integrera 
invandrarungdomar till ishockeyn. Två av dessa hade mindre projekt och föreningen A hade 
arbetat med det tidigare. Övriga föreningar menade att man inte hade riktade arbeten men alla 
är ju välkomna vilket är förenligt med RF:s styrdokument idrotten vill. Fundberg (2010) menar 
att tillskriva människor specifika identiteter eller karaktärsdrag alltid är problematiskt, 
oberoende hur kategoriseringen baseras utifrån etnicitet, kön, ålder eller något annat. Vidare 
menar Fundberg (2010) att integrations- och mångfaldsinsatser bör utformas försiktigt utifrån 
antagande att personer med utländsk bakgrund tillhör en enhetlig grupp. Det överensstämmer 
med att alla föreningar sa nej utifrån frågan gällande en specifik dokumentation kring ämnet 
och istället hänvisade till deras policy- och styrdokument. Samtidig menar Liu (2008) att det 
börjar bli vanligt bland ”policy-makers” använda sig av paragrafer gällande integration i 
föreningars policydokument vilket kan ses som problematiskt om man ser till vad forskningen 
säger. Av de ledare som har intervjuats i denna studie framgår det att integration är något som 
inte diskuteras i speciellt stor utsträckning. Något som däremot togs upp av en av 
föreningsledarna är att möjligheterna till att spela ishockey är små och att det krävs ekonomiska 
förutsättningar och stöd hemifrån för att kunna påbörja en ishockeykarriär. Men ledarna är 
samtidigt tydliga med att det inte bara gäller för invandrare det gäller alla som inte har 
ekonomiska medel för att kunna börja spela ishockey. Enligt Liu (2008) är det viktigt att alla har 
tillgång till att deltaga och det gäller även ekonomiskt.  

Hinder/möjligheter med integration  
Syftet med hypotesen var att öppna upp för ett scenario som skulle kunna uppstå och utifrån 
detta få igång diskussion kring vilka hinder och möjligheter detta kan leda till. Hertting & 
Karlefors (2013) beskriver hur den idrottsliga verksamheten måste öka medvetenheten för de 
erfarenheter som nyanlända besitter och tillåta dessa erfarenheter vara av betydelse inom deras 
nya kulturella miljö. Att förstå de hinder och möjligheter som olika kulturupplevelser kan ge 
innebär det går att skapa en miljö där alla kan deltaga. De hinder samtliga ledare tog upp var 
framförallt kommunikation och hur man skulle tänkas kunna lösa detta. Exempel på hur de 
skulle kunna tänka sig lösa detta, var att använda sig av tolk eller dokument som var översatta 
för att få tydlighet och slippa missförstånd. När det gällde själva träningarna var de flesta 
överens om att idrotten har ett eget språk och man kunde lösa detta genom att visa praktiskt, 
rita på en tavla eller visa med kroppsspråk. Fler hinder som kom upp var nivåskillnader där 
ungdomar som börjar senare skulle kunna tappa suget när de måste träna på en lägre nivå till en 
början vilket kan leda till att de slutar med ishockeyn. Den egna viljan att verkligen bli bättre ses 
som en viktig del för att kunna nå nivån där de egna kompisar finns. Alla var eniga om att det 
finns nivåskillnader, dock skiljde sig många i sättet som de hanterade en situation där handlade 
om nivåskillnader. En förening hade till exempel tre av fyra pass i veckan som var nivåanpassad, 
detta menade föreningen att det skulle leda till bäst förutsättningar för utveckling. En annan 
förening anpassade inte efter ålder, utan anpassade efter enskilda spelares färdigheter. Andra 
föreningar hade ingen anpassning överhuvudtaget, utan det handlade om att alla skulle få spela 
ishockey. Det finns kanske inget rätt eller fel i när det kommer till hur hantering av 
nivåskillnader sker, det handlar i slutändan om att skapa förutsättningar utveckling och att det 
ska vara roligt. Kommunikation är en väldigt viktig faktor, att förklara och vara tydlig varför de 
gör som de gör och kunna motivera detta på ett legitimt sätt.      
 
Det krävs mycket av ledarna och föreningen för att kunna få fler ungdomar med 
invandrarbakgrund till ishockeyn där de flesta redan arbetar ideellt. Övriga hinder som togs upp 
var ekonomin där föreningsledarna gärna ville få en möjlighet att kunna söka bidrag från 
förbundet till utrustning och tidsmässigt hinna med detta. Detta kan kopplas till inledningen 
och det som Wikström & Carlsson (2015) säger, vilket visar att det finns intresse från 
Regeringen som kommer att bidra med 32 miljoner år 2015 och 64 miljoner 2016. Pengarna 
syftar till att stötta idrottsföreningar till att arbeta mer med etniskt mångfald. Frågan kan ställas 
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hur dessa pengar skall användas rent praktiskt och vilken effekt som dessa pengar förväntas ge. 
Denna studie visar att det är en stor tröskel att ta sig över för svensk ishockey, men nödvändigt 
steg som ishockeyn som måste ta itu för att utvecklas. Även om kunskapen kring hur 
föreningarna ska lyckas genomföra det här är liten så anser vi att målsättningen att nå ut till 
ungdomar med annan etnisk bakgrund bör finnas.   
 
Möjligheter som föreningsledarna tagit upp var många, överlag såg man positivt på att kunna få 
in fler till ishockeyn. Några av de möjligheterna som togs upp var att ungdomar med annan 
etniskt bakgrund kunna komma med andra erfarenheter och nya infallsvinklar till 
ishockeyn. Begreppen ”bridging” och ”bonding” som Walseth (2007) tar upp kan kopplas till 
detta. ”Bridging” i den mån att ledarna ville lära sig mer om personer med annan etnisk 
bakgrund och därmed föra ishockeyn framåt. Det skulle även kunna bidra med det 
som Walseth (2007) benämner som ”bonding” med starka integrerade grupper. Fler utövare är 
generellt bra för föreningarna vilket även kan bidra till en bättre ekonomi och förhoppningarna 
är ju att detta kan leda till ett livslångt intresse som i framtiden ger fler ledare. Vårt samhälle 
idag är mångkulturellt och det är bra om det kan bli så inom alla idrotter. I ett idealiskt samhälle 
skulle det vara fler invandrare inom ishockeyn. Brnic (2002) menar att ett integrerat samhälle 
är när alla institutioner i samhället är i samspel med varandra och dess invånare är jämlika. En 
mycket svår samhällsnivå att uppnå, men i sammanställningen av RF (2010) på vilka idrotter 
som invandrarungdomar tränar eller tävlar oftast i fanns ishockeyn inte ens med. Detta visar på 
att ishockeyn bör arbeta mer med frågan. Ur ett mer pragmatiskt perspektiv handlar det om att 
locka fler utövare till att spela ishockey, men en borttappad målgrupp i det är de personer med 
annan etnisk bakgrund. 

Främja etniskt mångfald  
Genom våra intervjuer med föreningsledare fick vi fram att det ligger på alla nivåer inom 
hockeyn att ta ansvar för att få fler ungdomar med annan etnisk bakgrund till ishockeyn. Det 
ställs stora krav på våra föreningar idag och många av ledarna anser att inte räcker med att bara 
visa upp sig för att få fler ungdomar med invandrarbakgrund till ishockeyn. Föreningsledarna 
anser att det behövs ekonomiskt stöd till utrustning från ishockeyförbundet och man behöver 
fler ledare som man fördela arbetsbördan på samt att få ett tillägg i utbildningen för hur man 
ska hantera arbetet kring detta. Petersson (2000) skriver om hur om bestämda grupper i 
samhället påverkas negativt ifall det generella stödet till idrotten minskas där allmänt tillträde 
och minskningar av materiella förutsättningar. Det anser vi är aktuellt för att genomgående i 
våra intervjuer så har våra intervjupersoner ansett att det behövs mer stöd från ovan till att 
kunna göra mer för att vi ska få ishockeyn att ta in grupper från alla delar i samhället. En del 
anser det är politiker och kommunerna som ska ta ansvar, andra att ishockeyförbundet eller 
svenska hockey ligan och en del att sätta in mer pengar i utbildningen så det blir mer 
tillfredställande gällande hur man ska hantera nya situationer inom ishockeyn. Det har även 
kommit fram tankar kring att sätta mer tryck på kommunala sponsorer att ställa krav på 
integration bör en del av pengar gå till. 

Slutdiskussion  
Vi har under vårt arbete fått en insyn i hur ledare tänker kring arbetet med etniskt mångfald, om 
de arbetar med detta, vilka hinder och möjligheter det finns med integration för ungdomar med 
invandrarbakgrund samt hur ledare tänker kring vad som krävs för att främja etniskt mångfald 
inom ishockeyn både inom större och mindre föreningar.    
 
Vårt samhälle är idag mångkulturellt och frågor kring integration är mer aktuellt än på länge. 
Svensk ishockey ligger i topp i världen idag och målet att vara världens bästa ishockey nation 
även i framtiden ligger högt i prioritet. Samtidigt som det finns många utövare inom ishockeyn 
så är antalet spelare med invandrarbakgrund inom ishockeyn väldig låg (RF, 2010). Under våra 
intervjuer med ledare i åtta olika föreningar upplevde vi att få ledare visste lite eller inte hade 
fått någon information om hur ishockeyförbundet arbetade med etniskt mångfald. En del hade 
hört talas om några projekt som finns. Som tidigare beskrivits i arbetet har ishockeyförbundet 
haft olika projekt igång men vi tror att en anledning till att det inte kommit igång ute i 
föreningar runt om i Sverige kan vara att alla inte vet hur man ska ta sig an detta. Alla ledare vi 
har intervjuat är positiva till att få in fler utövare till deras förening och gärna ungdomar med 
invandrarbakgrund men vi tror att en anledning till att det inte kommit igång kan vara att 
ledarna eller ledarnas föreningar inte har en specifik plan för detta utan man anser att alla är 
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välkomna. Arbetet kring att få in fler ungdomar med invandrarbakgrund anser vi behöver en 
plan för att få det i rullning. För tillfället har många föreningar och dess ledare redan stor 
arbetsbelastning. Vi tror att denna arbetsbelastning som redan ligger på ledarna gör att man 
inte aktivt hinner ta mer ansvar i frågan även om man tycker det är viktigt. De flesta som är 
ledare i föreningar arbetar ideellt och har redan ett pressat schema där de kombinerar ideellt 
arbete med huvudsysselsättning. Att utöver det ta på sig ett projekt för att främja etniskt 
mångfald finns det varken tid eller resurser för många föreningar att ta tag i.    
 
Under de intervjuer vi haft med föreningsledare har det varit viktigt att få fram vilka hinder och 
möjligheter de ser till att få fler ungdomar med invandrarbakgrund till ishockeyn. Vi anser att 
det är överlag positiva tankar kring detta och känslan är att många upplevde att kan man 
överkomma kommunikationssvårigheterna finns alla möjligheter att få in fler inom ishockeyn. 
Även att hitta en väg för att göra det billigare att spela ishockey för alla skulle göra att fler 
föreningar skulle ta tag i detta. En av ledarna menade på att den som först hittar ett bra sätt att 
arbeta med integration för ungdomar med annan etnisk bakgrund skulle bli ledande och kunna 
få mycket sponsring också. Vi tror detta kan vara ett bra sätt att lyckas få igång 
integrationsarbetet inom ishockeyn. Genom att ha en plan och presentera den för sponsorer 
man får in pengar till driva frågan.   

Metoddiskussion   
Två testintervjuer genomfördes innan de riktiga intervjuerna, detta medförde att en chans att 
korrigera våra frågor samt gjorde att intervjusituationen kändes säkrare inför de riktiga 
intervjuerna. Eftersom våra intervjupersoner är färdiga med årets säsong skapade det problem 
att få tag i personer som hade tid och möjlighet att ställa upp. Några av föreningsledarna 
menade att de gick in hundra procent under pågående säsong och efter säsongen släppte de 
ishockeyn för några månader. Detta medförde att intervjuplatserna varierade och inte alltid var 
optimala för att spela in på. Fyra av intervjuerna spelades in i lokaler där det fanns bra 
möjligheter till vara ostörda. En intervju genomfördes på en arbetsplats där oljud i bakgrunden 
störde intervjun och en annan genomfördes på ett badhus vilket gjorde att det levde om i 
bakgrunden. Två av våra intervjuer ställdes in och fick genomföras per telefon där respondenten 
var hemma med barn som hördes i bakgrunden och den andra intervjun var när personen satt i 
bilen. Dessa omständigheter påverkade reliabiliteten. Då arbetets tidsram var begränsat och 
problematiken att få tag i intervjupersoner medförde förseningar i arbetet tvingades 
intervjuarna genomförandet till att intervjuerna skulle ske samtidigt. Detta medförde att 
planerna på att båda intervjuarna skulle vara med på alla intervjuer inte gick att genomföra och 
grundtanken att den medlyssnande skulle göra fältanteckningar försvann. Utifrån metoden som 
användes finns det flera saker som kunde gjorts annorlunda. Det borde ha använts ett större 
geografiskt område och funnits en större öppenhet för att genomföra telefonintervjuer. Detta 
kunde medfört ett bredare perspektiv även om en av föreningarna låg i Stockholm. Det kunde ha 
inneburit skillnader i hur man tänker kring frågorna i studien om den varit mer varit mer 
utspridd över landet. Genom att få med både större och mindre ishockeyföreningar var tanken 
att få en större validitet och reliabilitet i studien.     

Framtida forskning  
Vi anser att denna rapport kan fylla en funktion då denna inriktar sig mot ledares uppfattningar 
och funderingar kring arbetet med etniskt mångfald inom ishockeyn i Sverige. Vi hoppas att det 
kommer vara ett startskott för vidare forskning inom området. Vi ser gärna att man forskar både 
kvalitativt och kvantitativt kring hur man får mer ledare med invandrarbakgrund till ishockeyn 
samt även hur man kan hitta ett bättre sätt att utbilda föreningarnas ledare till att hantera 
integrationsarbetet. Vi föreslår att man fortsätter på arbetet vi gjort med ett tillägg av dessa två 
förslag ovanför och även genomför denna typ av studie rikstäckande för att kunna få en bättre 
bild och en bättre helhet i vad ishockeysverige vill.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund om ledaren/tränaren:  

• Kan du berätta lite om dig själv? (ålder, arbetsplats) 
• Vad har du för utbildningsnivå? (yrkesmässig, ledarutbildningar)  
• Hur kommer det sig att du blev ledare inom ishockeyn?  
• Följdfråga: Varför just ishockeyn?  
• Har du några andra erfarenheter inom ledarskap?  
• Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?   

 
Bakgrund om föreningen 

• Kan du berätta om föreningen du är verksam i? Följdfråga: Hur ser verksamheten ut 
och vilka nivåer finns? 

• Hur hanterar ni nivåskillnader på enskilda spelare?  
• Hur skulle du hantera en situation där någon känner sig utanför? 
• Har ni någon uttalad målsättning med verksamheten?  
• Följdfråga: Vad tycker du generellt om denna målsättning?  
• Följdfråga: Något i målsättningarna som du tycker saknas eller är otydlig?  
• Om ej vet: Vad är din personliga målsättning med din roll som ledare/tränare? 
• Vad vill du att ett barn eller ungdom ska få med sig av sitt idrottsutövande?  

 
Frågor om föreningen 

• Om jag säger etnisk mångfald, vad innebär det för dig?  
• Om jag säger integration, vad innebär det för dig?  
• Hur ser du på att det är så få med invandrarbakgrund inom ishockeyn?  
• Följdfråga: Vad tror du det beror på? 
• Hur tänker du kring att öka integration och etiskt mångfald inom ishockeyn?  
• Arbetar ni i förening med integration av ungdomar med annan etnisk bakgrund?  
• Följdfråga: På vilket sätt?  
• Följdfråga: Om nej: Tycker du att det borde finnas?  
• Följdfråga: Hur skulle det hjälpa i sådant fall?  
• Finns det något i föreningen om att främja etnisk mångfald?  
• Följdfråga: Diskuteras frågan om etnisk mångfald inom föreningen?  
• Arbetar ni utifrån något dokument inom föreningen för att främja etnisk mångfald? 
• Följdfråga: Kan du ge ett konkret exempel på detta?  
• Följdfråga: På vilket sätt?  
• Följdfråga: Om nej: Tycker du att det borde finnas? Hur skulle det hjälpa i sådant fall?  
• Tycker du er förening kan göra något för att få fler ungdomar med invandrarbakgrund 

till ishockeyn? Exempel: Mer ledare? Mer resurser?  
 
Frågor om ishockeyförbundet 

• Vet du om ishockeyförbundet arbetar med etnisk mångfald?  
• Följdfråga: Om ja, kan du ge något/några exempel?  
• Om nej: Hur skulle du vilja att förbundet jobbade med detta? Exempel ekonomiskt 

stöd? Bygga fler hallar? Genom bättre utbildning för ledarna?  
• Har du genom dina utbildningar fått någon information för att kunna främja arbetet 

med ungdomar med annan etnisk bakgrund? 
• Känner du till några pågående integrationsprojekt inom ishockeyn? 

 

För- och nackdelar med integration inom ishockey  
Hypotes 
Din förening är med i ett integrations projekt, där ett lag i föreningen tilldelas fem stycken 
spelare med invandrarbakgrund. Hur skulle du/ni i föreningen hantera en situation om 
spelarna:  
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• Inte talar svenska men kan några få ord på engelska 
• De känner ingen av spelarna som finns i laget sedan tidigare 

 
Följdfrågor 

• Ser du några hinder med detta? Följdfråga: exempelvis föreningens resurser, 
ungdomens egen ekonomi?  

• Finns det några möjligheter med detta? Följdfråga: Exempelvis skapa ett livslångt 
intresse, nya medlemmar?  

• Ser du fördelar med att integrera invandrarungdomar till er förening?  
• Ser du några nackdelar med att integrera invandrarungdomar till er förening?  
• Hur tycker du att man ska skapa ett intresse hos någon som aldrig hört talas om eller 

har liten kunskap om ishockey?  
• Vad anser du krävs för att skapa etniskt mångfald inom ishockeyn? Följdfråga: 

exempelvis föreningsnivå? Förbundsnivå?  
• Vart uppfattar du att ansvaret ligger för att ishockeyn ska lyckas integrera fler 

ungdomar med invandrarbakgrund?  
• Följdfråga: Förbundsnivå?, distriktsnivå? Klubbnivå?  
• Följdfråga på nivån: Varför då? Vilken insats borde i så fall göras? 
• Är det något som du tycker vi inte har talat om eller tagit upp? 
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