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Abstrakt 
 
I takt med att amatörregeln avskaffades 1967 har den svenska idrotten kommersialiserats och 

professionaliserats allt mer. Vilket har lett till att antalet utländska spelare har ökat i 

elitidrotten. Detta kräver mycket av ledningen i klubbar då de dels måste hitta spelare med rätt 

kvalitéer så nivån på laget höjs. Men också för att de ska skapa en miljö i klubben som 

premierar mångfald, så att alla spelare oavsett nationalitet och bakgrund trivs med tillvaron.  

 

Syftet med denna studie att undersöka varför klubbar inom svensk elitidrott värvar utländska 

spelare och hur de arbetar med att integrera dem i laget. För att undersöka detta har vi gjort en 

kvalitativ studie, där data samlades in via semi-strukturerade intervjuer med fem olika klubbar 

i fyra olika sporter. Data som sedan analyserades genom en innehållsanalys. 

 

Resultatet indikerar att man värvar utländska spelare för att höja kvalitén i laget men det finns 

även ibland ett ekonomiskt motiv. Sedan försöker klubbarna skapa en miljö där mångfald 

premieras och stödjer utländska spelare med problem de kan tänkas ha. Både idrottsligt men 

också med livet i ett nytt land. 

 

NYCKELORD: Integration, Utländska spelare, Mångfald, Värva 
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1 Introduktion 

År 1967 avskaffades den så kallade amatörregeln i Svensk idrott. Före denna tidpunkt hade 

den svenska idrottsrörelsen varit starkt präglad av ett amatörideal (Wikberg, 2005). Vilket 

tekniskt sätt betydde att svenska idrottare inte tilläts tjäna pengar på att hålla av vara aktiv i 

sin idrott. Det gällde även olika former av prispengar, vadslagningsvintster och andra 

ersättningar som kunde erhållas vid undervisning eller genomförande av administrativa 

uppgifter inom idrotten (Fahlén, 2006). Ett exempel på hur detta fungerade är de regler som 

gällde för att få delta i det svenska landslaget i fotboll. När Gunnar Nordahl lämnade Sverige 

för att bli professionell i Italien tilläts han inte att spela i landslaget. Eftersom det ansågs ha 

brutit mot amatörregeln (Lindroth, 2011).  

 

Efter att regeln avskaffades menar Fahlén (2006) att idrotten i Sverige har blivit allt mer 

kommersialiserad och professionaliserad. Många föreningar på elitnivå organiseras idag mer 

likt företag än ideella föreningar, som tidigare har varit traditionen i den svenska 

idrottsrörelsen. En konsekvens av denna utveckling upplever vi vara att antalet utländska 

spelare som värvas till svenska elitföreningar, ökat de senaste tjugo åren. Exempelvis vann 

Växjö Lakers SM-guld i hockey våren 2015 med tio stycken utländska spelare i truppen 

(Eliteprospects, 13 januari 2016).  

 

Under hockeysäsongen 04/05 så fanns det 44 spelare med svenskt medborgarskap som 

spelade utomlands, den siffran hade under säsongen 13/14 nästan blivit fyra gånger större då 

164 spelare med svenskt medborgarskap spelade utomlands (Pettersson, 20 augusti 2014). 

Dock är denna siffra lite missvisande då det var NHL lockout och många svenska spelare 

letade sig hem till Sverige igen, men säsongen 05/06 var det fortfarande 83 svenska spelare 

utomlands vilket nästan är hälften av säsongen 13/14. Detta visar på en tydlig trend inom 

idrotten då fler och fler spelare letar sig utomlands.  

 

Ett ökat antal utländska spelare i svenska elitklubbar ställer stora krav på dess ledning. När de 

ska hantera en spelargrupp med många nationaliteter. Därför är vi intresserade att undersöka 

detta fenomen djupare.  
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Begreppet integration blir då centralt för denna studie. Nationalencyklopedin (ne.se, 17 

januari 2016) definierar det med följande citat: “process som leder till att skilda enheter 

förenas” och “flera samhällen förenas med varandra till större enheter”. Denna definition 

passar bra in i vår uppsats då det går att se alla spelare som skilda enheter måste förenas och 

bli enhet.  I vårt fall handlar det om lagidrott och hur föreningar går till väga för att integrera 

spelare som kommer från andra länder till Sverige för att utöva elitidrott.  

 

Vidare går våra funderingar till hur utländska spelare integreras i ett lag och hur det fungerar i 

föreningen när man värvar dem, hur hela processen ser ut. Vi antar att arbetet med utländska 

spelare tar mycket tid för klubbarna, allt från att de ska hitta en spelare till att de lämnar efter 

säsongen och därför ville vi under. 

 

Det vi ser som ett problem med att kontraktera utländska spelare, är att de kan i sin tur hämma 

de inhemska spelarna då klubbar fyller deras positioner med spelare från övriga Europa, 

Nordamerika, Afrika eller från något att ställe i världen. Vi antar också att klubbar valde 

utländska spelare på grund av att ta in spelare med spetskompetens och därför öka kvalitén på 

laget. Baserat på detta är det intressant att ta reda på varför klubbar väljer utländska spelare. 

Sedan vidare som är ett problem som uppstår när spelaren är på plats i laget är att klubben ska 

få ihop de olika spelarna till ett fungerande lag som strävar efter samma mål. Spelarna ska 

alltså integreras i laget. Det här kan bli ett problem då det är flera olika kulturer som ska 

förenas och arbeta tillsammans, olika kulturer kan betyda flera olika saker, det kan vara att 

spelare inte pratar samma språk eller att spelare är vana med en viss ledarskapskultur från sitt 

hemland. 



 6 

2 Bakgrund 

Denna del kommer att ge en bakgrund om utländska spelare i elitidrott. Dels vad som 

motiverar spelare att flytta utomlands och hur det ser ut i svensk elitidrott. Denna del ska 

också presentera en bild av nuvarande forskningsläge inom området. 

2.1 Spelarmigration 

Idrotten är en del av samhället och påverkas i hög utsträckning av internationella trender. 

Precis som att det idag är lättare än någonsin att rekrytera utländska arbetare genom 

internationella samarbeten, är det nu även lättare att rekrytera och värva utländska spelare för 

idrotten. Det hjälps kraftigt av att relationer mellan länder förbättras och tidigare 

handelsspärrar lättas upp. Vilket gör att det blir lättare för en spelare som vill att till ett annat 

land och en annan liga. 

 

Ett exempel på en sådan sak är den så kallade "Bosman-domen" inom fotbollen som har lättat 

upp handelsspärrar och gjort det lättare för spelare att byta klubb. Tidigare fungerade det så 

att när en spelares kontrakt gick ut fick denne byta klubb om det så önskades, men den nya 

klubben var tvungen att betala en summa pengar till spelarens gamla klubb i övergångssumma 

(Frick, 2009). Men när den Belgiska spelaren Jean-Marc Bosman blev erbjuden vad han 

ansåg vara ett för dåligt kontraktsförslag av sin nuvarande klubb ville han flytta till en fransk 

klubb. Den nuvarande klubben vägrade släppa honom utan en övergångsbetalning, så Bosman 

stämde dem och fick rätt i EU-domstolen som hävdade att detta stod i kontrast med den fria 

rörligheten som skall gälla mellan dess medlemsländer. Efter detta tilläts spelare byta klubb 

efter kontraktet gått utan att någon övergångssumma behövde betalas mellan klubbarna. Detta 

har lett till att spelare har bytt klubb oftare menar Frick (2009). Framförallt i Europa och inom 

EU. 

 

Effekterna av "Bosman-domen" syns tydligt om vi tittar på statistik över nationaliteterna på 

spelarna i dem fem stora ligorna i Europa Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A och 

Ligue 1 menar Littlewood, Mullen och Richardson (2011). Mellan åren 2004 och 2009 har 

andelen lokala spelare av det totala antalet spelare i ligan minskat en aning samtidigt som 

andel utländska spelare har ökat. Framförallt i Bundesliga som efter "Bosman-domen" införde 

ett mest liberalt synsätt och tillät även spelare utifrån EU att fritt få komma till tyska klubbar 

(Frick, 2009). Men klubbarna i de fem stora ligorna vill inte enbart värva utländska spelare 



 7 

som ska prestera på en gång. En annan effekt av "Bosman-domen" är även att klubbar i större 

utsträckning värvar yngre talanger från andra länder och fostrar dem i sin egen akademi 

(Littlewood, Mullen & Richardson, 2011). 

 

När det handlar om spelarmigration är det också intressant att titta på motivation. Varför vill 

spelare flytta utomlands och spela? En stor källa är förstås pengar och den stora sociala status 

som professionell idrottare får. Framförallt för spelare som kommer ifrån fattiga områden. 

Agergaard och Bolehto (2014) fann att dessa faktorer är det primära som motiverar 

Afrikanska kvinnliga fotbollsspelare att spela i Skandinavien. Liknande motiverande faktorer 

gällande ekonomi och social status fann Ribeiro och Dimeo (2009) när det tittade på varför 

brasilianska fotbollsspelare flyttar utomlands. 

 

Högsta polska divisionen i fotboll, Ekstraklasa är i ungefär samma sits som Allsvenskan. Det 

vill säga att det inte är en av de största ligorna i Europa som kan erbjuda de högsta lönerna. 

Men även där fann Elliot (2012) att ekonomisk belöning är den största motivationsfaktorn till 

spel i Polen. Framförallt för spelare från lite fattigare länder, Kroatien och Serbien i det här 

fallet. Men han menar också att spel i Ekstraklasa ses av många spelare också som ett steg i 

karriären där de får en chans att visa upp sin förmåga, så att klubbar i större och rikare ligor 

ska lägga märke till dem. Förhoppningsvis ska det leda till en övergång.  

 

Dock är inte alltid strävan efter ett ekonomiskt lyft den avgörande faktorn till spel utomlands. 

Ta amerikanska basketspelare till exempel. Det finns stora pengar i den amerikanska ligan 

NBA. Ändå väljer en del amerikaner spel i andra delar av världen trots att det är mindre 

ekonomiskt lukrativt än ingångslönen i NBA. Istället lockas spelarna av spel utomlands för att 

få resa, se nya delar av världen och uppleva nya kulturer (Balas & Dzikus, 2015). 

2.2 Utländska spelare i svensk elitidrott 

Ett av krav som finns på föreningarna som ska delta i denna undersökning är att de skulle ha 

utländska spelare i truppen, här kommer lite fakta om hur det har sett ut genom åren och hur 

reglerna ser ut i respektive idrott idag.  

2.2.1 Hockey 

I svensk hockey på elitnivå så fanns det fram tills säsongen 95/96 regler på att varje klubb 

fick ha maximalt två utländska spelare i truppen. Efter den säsongen så fick klubbarna värva 

fritt antal EU spelare vilket ledde till en ökning av utländska spelare. Bland annat kom många 
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finska spelare kom till Sverige. Säsongen 13/14 var den första säsongen lagen i SHL fick 

kontraktera fritt antal transatlanter, spelare från USA och Kanada. Den siffran ökade från 31 

säsongen före till 51 men antalet utländska spelare ökande dock endast med sju spelare totalt 

(Pettersson, 20 augusti 2014). Just nu spelar totalt 105 stycken utländska spelare i SHL 

(Eliteprospects, 15 januari 2016). Enligt Svenska Ishockeyförbundet (SIF) så finns det ingen 

begränsning över hur många importspelare en trupp får innehålla (SIF, 2015). Laget som 

kommer ingå i denna studie finns det denna säsong bland annat spelare från Kanada, Norge 

och Finland.   

2.2.2 Fotboll 

I Allsvenskan har det också varit många utländska spelare genom åren, många spelare har 

kommit hit från bland annat Brasilien, Island och Finland. Enligt Wernstedt (4 maj 2013) så 

var minst 20 % av alla nyförvärv inför säsongen 2013 i de Allsvenska klubbarna från något 

annat land. Alla lag hade utländska spelare förutom Brommapojkarna, som hade 

målsättningen att alla i omklädningsrummet skulle kunna prata. Av Kalmars nyförvärv den 

säsongen kom däremot 72 % av från utlandet, så det skiljer sig väldigt mycket från klubb till 

klubb i Allsvenskan (Wernstedt, 4 maj 2013). I svensk elitfotboll finns det ingen specifik 

gräns för hur många utländska spelare en klubb får ha. Däremot måste truppen för en klubbs 

representationslag minst bestå av hälften hemmafostrade spelare (SvFF, 2015). Vilket innebär 

att en spelare måste ha spelat i Sverige minst tre år innan den fyllt 22 år. Klubben som deltar i 

denna undersökning hade säsongen 2015 bland annat spelare från Island och Afrika. 

2.2.3 Basket 

Den tredje sporten som är en del av denna studie är basket, där den högsta ligan heter 

Basketligan herr (BLH). I BLH ser det lite ut som det gjorde tidigare i SHL med restriktioner 

på hur många utländska spelare som får vara med i truppen. Enligt Svenska 

Basketbollförbundets (SBBF) tävlingsbestämmelser så får varje lag i förbundsserierna (högsta 

och näst högsta divisionen) ha maximalt två icke europeiska spelare i matchprotokollet, vilket 

innebär truppen får innehålla hur många icke européer som helst. Det finns dock inga 

begränsningar på hur många europeiska spelare som får delta på en match (SBBF, 2015). 

Laget som deltar i undersökning hade under säsongen 14/15 spelare från bland annat USA, 

England och Ungern. 
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2.2.4 Amerikansk fotboll 

När det kommer till amerikansk fotboll i Sverige är tävlingsbestämmelserna mer 

komplicerade gentemot vad de är i exempelvis BLH. Den högsta ligan i Sverige heter 

Superserien och följande tävlingsbestämmelser är tagna från Svenska Amerikanska 

Fotbollförbundet (SAFF). En spelartrupp får maximalt innehålla 55 spelare varav 13 spelare 

kan vara importspelare. Av dessa 13 stycken så finns det olika bestämmelser över vilka nivåer 

spelarna får ha spelat på tidigare men tre stycken av dessa spelare kan ha spelat på vilken nivå 

som helst. Under match ser det annorlunda ut, då får laget maximalt ha 45 spelare varav 8 

importer, av de tre tidigare nämnda spelarna får endast två av dessa delta under en match 

(SAFF, 2015). 

2.3 Forskningsläge 

2.3.1 Varför värvar klubbar utländska spelare 

Det är också viktigt att ställa sig frågan varför klubbar vill värva utländska spelare. Elliot och 

Maguire (2008) hävdar att rekrytering av utländska spelare ofta leder till att nivån i laget höjs 

då de utländska spelarna oftast värvas för att de är bättre än lokala alternativ. Oftast söker 

också ledningen för laget just en sådan "höjning" för att försöka nå ett bättre sportsligt 

resultat. Maguire (1996) undersökte den brittiska hockeyligan EIHL och vad som hände när 

lag inom den ligan värvade kanadensiska spelare. Han fann precis som ovan nämnt att dessa 

spelare höjde nivån på brittisk hockey då de inhemska spelarna lärde sig mycket av att träna 

och spela dagligen med kanadensiska spelare. 

 

2.3.2 Integration 

Som tidigare har nämnts så har svenska förbund och organisationer kring elitidrotten i en allt 

högre utsträckning släppt på spärrarna i hur många utländska spelare som får ingå i varje lags 

trupp. Denna utveckling ställer stora krav på ledare inom svensk elitidrott när de måste 

hantera grupper av individer med olika bakgrund, kultur och religion. Men i elitidrott ska lag 

också prestera för att nå ett resultat, vilket för tränarna betyder att de måste få gruppen att 

fungera och sträva åt samma håll. Annars kommer önskat resultat inte att uppnås.  

 

När klubbar värvar unga spelare till sina akademier i England talar Elliot och Weedon (2010) 

om begreppen "feet-exchange" och "feet-drain". Det handlar om vad som händer med de 

inhemska spelarna i truppen när ett lag värvar en utländsk spelare. “feet-exchange” menar de 

är att nivån höjs när spelare från olika kulturer möts och lär sig av varandra. Med “feet-drain” 
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menar de motsatsen, att de utländska spelarna förstör möjligheterna för de inhemska spelarna 

att slå sig fram. I en studie där de intervjuade ledare och intressenter kring Premier League 

klubbar fann Elliot och Weedon (2010) att utländska spelare bidrog till att höja nivån i 

engelska klubbars akademier. Eftersom de oftast hade en mer professionell attityd och en 

högre teknisk förmåga som sedan smittar av sig i hur de inhemska spelarna tränar. Alltså 

bidrog rekrytering av utländska spelare till "feet-exchange" snarare än "feet-drain". 

 

I vårt grannland Danmark anser Agergaard och Sörensen (2010) att klubbar inte på samma 

sätt tar tillvara på utländska spelare eller danska spelare med utländsk bakgrund. Det verkar 

istället existera en "dansk stil" som de måste anpassa sig till för att få chansen. Denna stil 

innebär i princip att en spelare ska kämpa hårt och offra sig för laget i alla lägen. Detta menar 

de skapar problem då inte alla individer med utländsk bakgrund i Danmark vill anpassa sig 

eller förstår sig på den "danska stilen". Det leder till att många spelare från såväl etniska 

minoriteter som utländska inte får chansen fullt ut ifall de inte anpassar sig till denna "danska 

stil". 

2.3.3 Organisation och mångfald 

Som ledare i klubbar på elitnivå är det viktigt att tänka på hur arbetet kring mångfald ska 

ledas. Doherty och Chelladuarai (1999) menar om arbetet kring mångfald leds på ett bra sätt, 

påverkar det hela organisationen positivt och alla inom den värderar kulturella olikheter på ett 

uppskattande sätt. På samma sätt menar de att i en klubb där arbetet med mångfald inte 

hanteras på rättsätt,  kommer organisationen påverkas negativt och präglas av konflikter. Men 

för att arbetet med mångfald ska fungera måste det finnas en organisationskultur och en 

ledning som värderar olikheter. Finns det en kultur som inte värderar att individer från är 

olikheter, kan inte den positiva potential som mångfald för med sig förverkligas (Doherty och 

Chellagurai, 1999). Ett lag med spelare från olika kulturella bakgrunder presterar ofta bättre 

på längre sikt menar Cunningham och Sagas (2004). Individernas olika bakgrund gör att alla 

inte tänker i samma banor. Vilket leder till att gruppen som helhet blir mer kreativ och öppen 

för förändringar än vad en homogen motsvarighet hade varit. 

 

Vad krävs då av ledare inom klubbar för att lyckas skapa en lyckad integration och hantera 

mångfalden? Precis som Doherty och Chelladurai (1999) anser Devine, Baum, Hearnes och 

Devine (2007) att mångfald inom en organisation har en enorm positiv potential om 

organisationen har en ledning som förstår hur det ska hanteras. Det är viktigt att det existerar 
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en kultur på arbetsplatsen respekterar att de anställda har olika kulturell bakgrund och aktivt 

söker att de som arbetar i organisationen, ska lära sig av varandra. Något som är extra viktigt 

för utländsk personal är att de upplever att arbetsprocessen kan påverkas. Ett sätt att göra detta 

kan vara att ordna sociala aktiviteter utanför arbetsplatsen, för att på så sätt få den utländska 

personalen att snabbare känna sig komfortabla i allt vad det innebär att bo i ett nytt land 

(Devine et.al, 2007). 

 

En annan aspekt av att hantera mångfald och integration inom organisationer är hur ledningen 

uppfattar termen "behandla alla lika". Enligt Maxwell, McDougall och Blair (2000) är det 

viktigt att alla anställda upplever att de får chansen och göra sitt jobb, utan att ledningen låter 

sina förutfattade meningar styra vem som tilldelas vilka arbetsuppgifter. Den som anses vara 

mest kunnig och mest begåvad ska få chansen oavsett etnicitet och kulturell bakgrund. Det 

kommer att leda till högst kvalitet på de tjänsterna organisationen erbjuder (Maxwell, 

McDougall och Blair, 2000). I en idrottskontext går det att se det som att den spelaren som 

tränaren anser vara bäst lämpad för en roll tränaren söker i matchsituation ska få spela utan att 

ha förutfattade meningar om etnicitet, religion och kulturell bakgrund styr. 

 

Men att enbart jobba med att sätta olika policys och försöka skapa en organisationskultur som 

påverkar mångfalden positivt räcker inte menar Sabharwal (2014). Hon menar också att 

organisationen måste också aktivt och kontinuerligt arbeta med ledarskapet hos de som 

innehar chefspositioner. Ledarna måste se till att de anställda upplever att de är med och 

influerar arbetsprocessen och beslut som tas gällande den. 

2.3.4 Ledarskap och mångfald 

Hur ska ledaren då gå tillväga för att skapa en sådan miljö som Sabharwal (2014) pratar om? 

Testa (2009) menar att den grundläggande komponenten i att hantera en personalstyrka 

präglad av mångfald är att förstå hur relationer mellan ledaren och dess följare fungerar. Det 

är naturligt att en individ som har liknande kulturell bakgrund som ledaren också kommer att 

ha en bra relation till denne. Eftersom de med stor sannolikhet delar liknande normer och 

värderingar gällande sådana saker som till exempel arbetsmoral. Därför är det viktigt att 

ledaren klargör tydligt vad som förväntas av följarna och vad ledaren själv prioriterar för 

värderingar och normer i arbetsrelaterade frågor så att inga konflikter uppstår på grund av 

missförstånd.  
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Testa (2009) menar också att det är extra viktigt att ge mycket uppmärksamhet till de som 

kommer ifrån andra delar av världen än en själv, på så sätt byggs bra relationer upp även med 

sådana individer. Samma forskare säger även att det kan innehålla sådana enkla saker som till 

exempel att ledaren bara aktivt visar intresse för dem genom att helt enkelt prata med dem om 

arbetsplatsen men också mer om privatlivet och livet utanför arbetsplatsen. 

 

Chang och Tharenou (2004) har identifierat ett antal olika kriterier som de anser att en ledare 

måste tänka på i en mångkulturell miljö. Precis som Testa (2009) menar de att förmågan att 

tydligt kunna kommunicera ut sitt budskap är viktig. Men andra saker som en ledare måste 

tänka på är att vara ödmjuk, ständigt vara öppen för att lära sig nya saker om jobbet samt att 

interagera med de anställda på ett känslomässigt plan. Det är även viktigt att ledaren visar 

respekt och någorlunda förståelse mot andra kulturer. 

 

På liknande vis menar Visagie, Havenga, Linde och van Vrede (2012) att i Sydafrikanska 

organisationer är en ledare som engagerar sig i relationerna och individernas känslor mest 

lyckosam. Många organisationer i landet kännetecknas av en stor mångkulturell miljö. I en 

organisation präglad av mångfald, handlar det om att inspirera positiva känslor kring 

arbetsuppgifter inte bara att inspirera de anställda till att genomföra dem. Det går att tolka 

som ett transformativt ledarskap. Något som Ashkiali och Groeneveld (2015) menar behövs i 

organisationer där det finns mångfald. Ett tranformellt ledarskap bidrar till att skapa en sådan 

inkluderande organisationskultur som har nämnts tidigare. Vilket de menar också leder till att 

anställdas engagemang till sitt arbete ökar, som i sin tur gör hela organisationen mer effektiv 

och välfungerande. 

2.3.5 Sammanfattning i tidigare forskning 

För att sammanfatta tidigare forskning så är den byggd under tre rubriker. Den första rubriken 

handlar om integration av utländska spelare i klubbar. Begreppen "feet-exchange" och "feet-

drain" tas upp och dessa handlar om effekten utländska spelare har i en klubb. Med effekt 

menas det hur nivån på laget påverkas när de får in utländska spelare. Under första rubriken 

tas även den danska studien upp, denna handlar om hur vida spelare får chansen att bidra med 

sina spetskvalitéer eller inte.  

 

Efter integration följer rubriken ”organisation och mångfald”. Där togs det upp att 

organisationer med en hög mångfald har en stor potential att bli framgångsrik. Dock måste 



 13 

ledningen vara medveten om hur en sådan organisation skall hanteras. Forskning kring 

mångfald har också betonat att det är centralt att skapa en miljö som präglas av respekt och 

förståelse av andra kulturer. Annars kan inte potentialen en hög mångfald för med sig 

förverkligas.  

 

Sista rubriken ”ledarskap och mångfald” bygger vidare på avsnittet om mångfald. Här togs 

det upp mer specifika saker om hur ledare bör agera i organisationer präglad av mångfald, för 

att skapa en sådan miljö som tas upp under rubriken ”organisation och mångfald”. 

2.3.6 Begränsning i tidigare forskning 

Varför klubbar värvar utländska spelare anser vi vara en intressant fråga. Den enda 

forskningen som identifierats kring detta är Maguire (2008), också det en engelsk studie. 

Därför är det intressant att undersöka detta i svenska klubbar. 

 

Det finns flera begränsningar med tidigare forskning om integration av utländska spelare. Till 

att börja med har vi inte identifierat någon forskning om detta gjord i en svensk kontext. Det 

som användes i bakgrunden kring integration kommer istället ifrån England och Danmark. 

(Elliot & Weedon, 2010; Agergaard & Sörensen, 2010). Vidare kring integration har ingen 

forskning identifierats om hur ledningen i svenska klubbar arbetar med utländska spelare. 

Varken hur de hand om värvade utländska spelare eller hur de integrerar dem i laget. Det 

anser vi vara en stor begränsning med tidigare forskning.  

 

För att komma åt detta tittade vi på forskning kring mångfald, både ur ett organisations- och 

ledarperspektiv. Förutom Doherty och Chelldurai (1999) är det väldigt lite forskning om detta 

område som är gjort om idrottsföreningar. Övrig forskning kring detta är ifrån andra typer av 

organisationer, både företag och statliga myndigheter. Detta anser vi vara en begränsning som 

gör oss nyfikna på hur idrottsföreningar jobbar med frågor om mångfald. Eftersom det uppstår 

när de värvar utländska spelare.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning var att studera hur svenska elitklubbar hanterar värvningar av 

utländska spelare. I fokus för denna undersökning är våra nyckelord, integration, utländska 

spelare, spelarmigration och rekrytering, genom dessa har vi tagit fram följande 

frågeställningar: 

 

 Varför väljer svenska elitklubbar att värva utländska spelare? 

 Hur beskriver svenska elitklubbar att de arbetar med att integrera utländska spelare? 
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4 Metod 

Detta avsnitt kommer att beskriva hur vi har gått tillväga för att genomföra studien och 

argumentera för valda metoder. Men även hur vi resonerar kring validitet och reliabilitet 

samt etik. 

4.1 Kvalitativ utgångspunkt 

Till att börja med är denna studie en empirisk studie som är gjord utifrån en kvalitativ metod. 

Vilket innebär att data som samlas in inte är numeriskt utan istället bygger på tankar, känslor 

eller erfarenheter kring ett ämne eller ett fenomen och syftar på att få en djupare förståelse för 

det (Armour & Macdonald 2012). Eftersom studien syftar till att undersöka hur ledare själva 

inom idrottsföreningar beskriver sitt eget arbete med utländska spelare, är en kvalitativ studie 

lämplig. 

 

För att komma åt den önskade empirin, valdes semi-strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Det är en intervjuform som är delvis strukturerad då intervjuarna har ett 

antal förbestämda frågor som de vill ha svar på. Men intervjun hålls öppen för att ställa icke 

planerade följdfrågor. Vilket lämnar utrymme för respondenten att lämna viktig information 

hen är intresserad av som intervjuaren inte hade frågat om annars (Bryman och Bell, 2013). 

Denna metod är passande på grund av flexibiliteten, som gör det möjligt att i intervjuerna 

verkligen höra respondentens perspektiv kring ämnet. Inte låta det styras till hundra procent 

av vad vi vet som inte har arbetat med utländska spelare.  

4.2 Sökvägar 

Till denna studie har framförallt tre stora källor av information använts, vetenskapliga artiklar, 

tryckt litteratur och statistisk. Begreppet integration inom idrott är väldigt brett, av den 

anledningen valde vi att fokusera på integration inom elitidrott där det inte alls finns lika 

mycket forskning. Därför har vi utgått från forskning som är gjord i bland annat 

Storbritannien, USA och Danmark. Vi försökte ta reda på så mycket som möjligt om hur det 

ser ut inom svensk elitidrott, hur många utländska spelare som tillåts ha med i en trupp och 

hur många utländska spelare det faktiskt finns inom svensk elitidrott. Vi ville även ta reda på 

bakgrund om området och eftersom det är brist på svensk forskning så ville vi istället ta reda 

på till exempel varför spelare väljer att spela i andra länder än i sitt eget och varför klubbar i 

andra länder vill värva spelare från olika länder. 
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Den litteratur som användes i denna studie är böcker som har figurerat i tidigare kurser. Som 

vi innehar själva eller har sökt och hittat på Örebro Universitetsbibliotek. Men också tidigare 

forskning i form av artiklar. För att hitta relevanta forskning till studien har vi använt oss utav 

Örebro Universitets egen sökmotor, Summon, som är en sökmotor med flera databaser och 

sökmotorn SportDiscus som enbart innehåller artiklar som är idrottsrelaterade. Vid sökandet 

av artiklar har vi markerat rutorna full text, peer-review och tidskriftsartiklar för att få upp 

artiklar som är vetenskapligt granskade. Sökningar genomfördes för det mesta på artiklar som 

är skrivna efter år 2000 för att forskningen ska vara så relevant som möjligt. De sökord som 

användes  är: leadership, coaching, integration, ethnicity, diversity management, cross-

cultural management och player migration. 

 

För att hitta statistik och regler från svensk elitidrott har användes Google, som via sökningar 

ledde oss till olika tidningsartiklar och till de olika förbundens hemsidor. Sökorden som 

användes till dessa sökningar var: utländska spelare i svensk elitidrott, utländska spelare i 

Allsvenskan, utländska spelare i SHL, utländska spelare i Basketligan, tävlingsbestämmelser 

utländska spelare. 

 

Några artiklar hittades även via referenslistor från tidigare forskning och olika funktioner som 

finns i sökmotorerna som visar förslag på liknande artiklar. 

4.3 Urval 

Till denna studie identifierades ett antal kriterier potentiella respondenter måste uppfylla för 

att kunna delta. De måste vara eller ha varit ledare inom en klubb som tillhört Sveriges högsta 

eller näst högsta liga inom någon idrott och ledaren måste ha haft någon form av erfarenhet av 

att arbeta med spelare som inte varit svensk medborgare. I viss mån har användes en metod 

som Trost (2010) kallar strategiskt urval. Denna metod bygger på att välja ut ett antal 

variabler eller karakteristika som respondenter skall uppfylla. Vilket gjordes i och med de 

kriterier som tidigare nämndes. Det finns även inslag av bekvämlighetsurval då vi också 

använde oss av egna och vår hanledares kontaktnät för att hitta respondenter. Vilket innebär 

att respondenterna råkar finnas i närheten av forskarna när studien skall göras (Bryman och 

Bell, 2013). För oss innebär detta att vi ganska lätt kunde kontakta personer via vårt och vår 

handledares kontaktnät. 
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Baserat på de uppsatta kriterierna identifierades många möjliga klubbar. I slutändan 

kontaktades sex stycken klubbar för att se om någon inom dem var intresserad av studien och 

ville ställa upp på intervju. Fem av dessa sex klubbar träffade vi representanter för. I den 

sjätte föreningen hade ingen tid att ställa upp.  

 

Respondenterna som sedan har deltog i studien har alla en ledarroll inom en 

idrottsorganisation. Eftersom de ska behandlas med största möjliga konfidentialitet har de 

endast nämnts i nummerordning under resultatdelen när citat från dem lyfts ut. Numren 

baseras på den ordning vi genomförde intervjun. Respondent 1 innehar rollen team manager, 

respondent 2 arbetar med sportadministration, respondent 3 är tränare, respondent 4 är 

klubbchef och marknadschef och respondent 5 är sportchef. Fyra av respondenterna har en 

bakgrund som elitidrottare och har utövat elitidrott under flera år innan de sedan avslutat 

karriären och börjat arbeta medan en av de fortfarande idrottar på elitnivå. 

4.4 Intervjuer 

4.4.1 Intervjuguide 

När intervjuguiden skapades så var målet att få ut så mycket information som möjligt och att 

hålla frågorna öppna. Bästa sättet att göra detta på är något som Bryman och Bell (2013) 

kallar för semistrukturerade intervjuer. Detta skulle ge oss som intervjuare större möjligheter 

till följdfrågor och för att få bättre flyt i samtalet. De frågor som hade förberetts behövde inte 

ställas i samma ordning vid varje intervju utan frågorna kunde då ställas olika beroende på 

vart föregående fråga skulle leda oss. Alla frågor i intervjuguiden har formulerats baserat på 

informationen som tas upp i introduktionen och bakgrunden.  

 

Respondenterna hade tidigare fått information om vad intervjun skulle handla om och vad 

syftet med studien var, så det var ingenting om det som behövde nämnas innan intervjun 

startade. Intervjun inleddes med frågor om respondentens roll i klubben och dennes idrottsliga 

bakgrund. Detta för att få en mjukstart på samtalet och för att få reda på hur många års 

erfarenhet av elitidrott respondenten hade. Efter inledningen delades intervjun i tre teman, 

innan, under och efter värvningen av den utländska spelaren, detta för att få med hela 

värvningsprocessen och ge respondenten chans att ta det steg för steg. Huvuddelen av 

intervjun hade fokus på temat “under” för att den största delen av integrationen ligger just där.  
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Under några intervjuer har det ställts följdfrågor som inte förekommit i de andra intervjuerna, 

men som vi har känt varit relevanta för undersökningen. Därför har sådan information 

kompletterats via mailkontakt med de andra respondenterna. 

4.4.2 Genomförande av intervjuer 

Vi utförde fem stycken intervjuer med personer inom elitklubbar i Sverige. För att få kontakt 

med dessa personer mailades frågan ut om de kan tänka sig att ställa upp i denna studie 

samtidigt som det skickades med information om vad studien handlar om och hur intervjun 

skulle gå till. Armour och Macdonald (2012) säger att i en semistrukturerad intervju finns det 

ingen speciell ordning som frågorna måste ställas i utan det är istället olika teman som tas 

upp. Beroende på hur respondenten svarar så kan forskaren sen välja vilket tema som tas upp 

efter eller som sagt ställa någon följdfråga, det viktiga är att beröra varje tema. Alla intervjuer 

spelades in för att sedan transkriberas. Under transkriberingen togs läten som till exempel 

”öh”, ”eeh” och ”ääh” bort för att det skulle bli lättare att läsa. I resultatdelen ändrades också 

allt talspråk till ett mer formellt språk för att det skulle bli lättare att läsa, till exempel 

ändrades ”dom” till ”de” och ”såna” till ”sådana”. 

 

På grund av att en respondent som deltog i undersökningen inte gick att träffa ansikte mot 

ansikte. Så genomfördes en intervju i form av ett videosamtal i tjänsten Skype. Bryman och 

Bell (2013) tar upp både för- och nackdelar med att genomföra telefonintervjuer, en fördel är 

att det blir billigare då det inte uppstår några resekostnader men även att det är lättare att både 

ställa och svara på känsliga frågor. Några nackdelar kan vara att det är lättare för 

intervjupersonen att avsluta intervjun via telefon än ansikte mot ansikte och att det inte går att 

avläsa personens kroppsspråk, detta undvek vi genom att ha ett videosamtal. 

4.5 Analysförfarande 

Data som samlades in analyserats med hjälp av en fenomenologisk metod. Fenomenologi 

handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att försöka förstå vad människor menar genom att 

de beskriver olika fenomen. Bogdan och Taylor (1975, via Bryman & Bell, 2013) beskriver 

fenomenologi på följande sätt: 

 

Fenomenologi betraktar mänskligt beteende… som en produkt av hur människor uppfattar 

och tolkar världen… För att kunna förstå innebörden i en människas beteende försöker 

fenomenologen se saker och ting utifrån den personens perspektiv. 
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Innehållsanalys är den form av tillvägagångssätt som använts i vårt arbete. Altheide (1996, 

via Bryman, 2008) har en metod som heter etnografisk innehållsanalys (ECA), denna metod 

fokuserar på olika kategorier och teman som finns i forskningen. ECA beskrivs av Altheide 

(1996) som en kvalitativ innehållsanalys där det i förväg finns några teman men att det sedan 

finns stort utrymme att ändra dessa teman. De teman som fanns från början av vår 

undersökning följde med och var i stort sett likadana under hela arbetet men underrubrikerna 

är något som har ändrats flera gånger. Det är också så Altheide (1996) beskriver det, 

“Kategorier och variabler styr inledningsvis undersökningen, men andra variabler och 

kategorier tillåts och förväntas framkomma under studiens gång”. 

 

Altheide (2004, via Bryman 2008) beskriver sex steg som är ett krav att forskaren utför: 

 

Första steget - Att formulera en forskningsfråga. Forskningsfrågan ändrades även den flera 

gånger under arbetet men den har aldrig ändrats så mycket att syftet med 

undersökningen har behövts ändrats.  

Andra steget - Göra sig bekant med den kontext i vilken dokumenten har skapats/skapas. 

Tredje steget - Göra sig bekant med ett mindre antal dokument. I det här steget så samlade vi 

in artiklar som vi kunde se som relevanta för den forskningsfråga vi hade. 

Fjärde steget - Utifrån de artiklar som vi hittade så valda vi ut tre stycken huvudkategorier, 

innan, under och efter spelaren är en del av laget. Genom dessa kategorier 

byggde vi vår intervjuguide. 

Femte steget - I det här steget provade vi schemat genom att utföra en testintervju på en 

person för att se hur vår intervjuguide fungerade i praktiken. 

Sjätte steget - Här fick vi chans att revidera testintervjun och för att sedan ändra de saker som 

inte kändes bra och lägga till något vi tyckte saknades innan. 

 

Därefter utförde vi de “riktiga” intervjuerna då vi med hjälp av den insamlade data hade 

lyckats fastslå de teman och kategorier vi kände var relevanta till forskningsfrågan (Bryman, 

2008). Det som sedan gjorde under intervjuerna är en något som Bryman och Bell (2013) 

kallar för samtalsanalys. Samtalsanalys innebär att analysera hur samspelet mellan två 

personer som för en konversation, i vårt fall intervjuaren och respondenten, fungerar (Bryman 

& Bell, 2013). 
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Samtalsanalys var något som användes i samband med intervjun och även efter när vi fick 

chansen att lyssna och gå igenom intervjun igen. Efter intervjun gav en samtalsanalys oss 

möjligheten att reflektera och gå igenom intervjuerna, vad som gjordes bra och vad som 

kunde göras bättre till nästa intervju. Varje intervju transkriberades direkt efter men en 

djupare analys gjordes inte förens alla intervjuer var transkriberade. När alla intervjuer var 

utförda och transkriberade hittades olika teman och kategorier som var återkommande i varje 

intervju, dessa teman och kategorier valde vi då att ha med som underrubriker i resultatdelen.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

För att vara säker på att det som undersöktes var det vi ville undersöka och att metoden som 

användes var tillförlitlig var vi tvungna att se över forskningens validitet och reliabilitet. Båda 

dessa begrepp togs till hänsyn i studien för att vara säker på att få fram ett relevant resultat. 

Enligt Bryman och Bell (2013) så handlar reliabilitet om hur replikerbar forskningen är, alltså 

om resultatet skulle bli detsamma om någon annan utförde samma undersökning. Detta 

begrepp är dock mer intressant vid en kvantitativ forskning då forskare kan göra samma 

undersökning på olika personer och få samma resultat. Validitet å andra sidan handlar om 

resultatet som forskaren fått fram verkligen ger svar på det forskaren ville ha svar på. 

 

När det kommer till validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning brukar det dock 

argumenteras för att det är mer lämpligt att förvandla dessa två begrepp till fyra stycken 

istället, några som argumenterar för detta är Armour & Macdonald (2012). Alla fyra är viktiga 

att ha i åtanke och dessa fyra är kredibilitet, pålitlighet, överförbarhet och trovärdighet.  

 

Kredibilitet handlar om hur väl den data som samlats in representerar den kontext som 

undersöks. Det är viktigt att förstå att förutfattade meningar påverkar studien och vilken 

riktning den tar. Därför är det viktigt i genomförandet av studien drivs av vad vi som forskare 

vill veta snarare än vad vi redan vet.  

 

Pålitlighet behandlar hur väl forskarna beskriver oväntade förändringar i studiens process och 

hur dessa förändringar påverkade hur vi som forskare såg på studien.  

Överförbarhet handlar om hur vi beskrev den undersökta kontexten samt vilka centrala 

antaganden vi gjorde vilket gör det möjligt för potentiella läsare att avgöra om de kan 

överföra våra resultat till en annan kontext. Slutligen handlar trovärdighet om att beskriva hur 

data analyserades och identifierar möjliga brister i metoden som kan ha påverkat 

datainsamlingen. 
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Vi har försökt uppfyllt dessa kriterier så bra som möjligt genom olika tillvägagångssätt. Till 

exempel försöktes att inte ställa ledande frågor i intervjuerna, eftersom det skulle leda till att 

respondenten inte svarar samma sak, som den skulle vid en icke ledande fråga. Detta är något 

som Brinkman och Kvale (2014) tar upp i deras bok Den kvalitativa forskningsintervjun. Det 

som mer gjordes är att hela tiden försöka se till forskningsfrågan, så att alla frågor som ställs 

är relevanta. Dock har några frågor under intervjuerna svävat ut lite, och kommit in på något 

sidospår på grund av eget intresse för idrotten. För att göra forskningen pålitlig så har vi varit 

så detaljerade som möjligt i metodbeskrivningen. Så läsaren kan följa processen steg för steg 

4.7 Etik 

När det genomförs en studie med semistrukturerade intervjuer så finns det några etiska 

principer som måste följas. Dessa principer gäller dock inte endast vid semistrukturerade 

intervjuer utan i alla studie där finns andra människor förutom forskaren som deltar. 

 

Informationskravet betyder att forskaren har att ansvar att informera alla människor som 

deltar i studien om vad studien går ut på, vad som kommer undersökas, hur det kommer 

undersökas. (Bryman och Bell, 2013). I syfte att respondenterna ska veta vad de ger sig in på. 

 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare måste veta att de deltar frivilligt i undersökningen 

och kan avbryta när de vill. Det betyder också att om en deltagande individ är minderårig så 

måste ett godkännande från dennes föräldrar eller vårdnadshavare erhållas. Men eftersom alla 

deltagare i vår undersökning var över 15 år var inte detta något vi behövde tänka på (Bryman 

och Bell, 2013). 

 

Varje deltagare har rätt till att vara anonym i undersökningen och även alla uppgifter om 

deltagarna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta kallas för konfidentialitet 

och anonymitetskravet (Bryman och Bell, 2013). I våra intervjuer kom det mycket svar som 

namngav olika spelare, städer, klubbar, positioner och så vidare. Genom dessa går det ganska 

lätt som läsare att gissa vilken klubb vi har varit i kontakt med. Därför har detta behandlas 

med full konfidentialitet när vi har presenterat resultatet. Det innebär att sådana namn 

censureras och byts ut mot bokstaven X i texten när vi lyfter ur citat. 

 

Nyttjandekravet och falska förespeglingar innebär att uppgifterna som kommer fram under 

intervjuerna får endast användas till studien och inget annat. Slutligen så forskare inte ge 
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deltagarna någon falsk eller vilseledande information om undersökningen (Bryman & Bell, 

2013). 

 

I början av varje intervju informerade vi deltagarna om dessa krav, vi beskrev kortfattat vad 

undersökningen gick ut på, förklarade att de hade rätt att vara anonyma och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun om de ville. Vi började dock varje intervju med att fråga om det 

tilläts att spela in intervjun, förklarade att materialet endast skulle användas till denna studie 

och det skulle behandlas med full sekretess.  
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5 Resultat 

Från de intervjuer vi har genomfört med de olika klubbarna inom svensk elitidrott så vi fått 

fram ett resultat. Baserat på svaren i intervjuerna presenterar vi resultatet utifrån vilken 

information som relaterar till vilken a våra två forskningsfrågor. 

5.1 Varför värvar klubbar utländska spelare? 

I  bakgrunden visade det sig att idag finns många utländska spelare i den svenska elitidrotten. 

Men vi ansåg att det också är viktigt att förstå varför det är så utifrån klubbarnas perspektiv. 

Varför de värvar spelare helt enkelt. I första hand handlade det om individuell kvalité. Alla 

ledarna ifrån de klubbar vi pratade med sade att det till att börja med handlar om att värva 

utländska spelare för att deras individuella kvalité ska höja nivån i spelartruppen och på så 

sätt förbättra hela lagets prestation.  

 

Det är helt enkelt för att det är kvalité, det är sådan enorm kvalité på, alltså skillnad på 

USA framför allt då och på spelare så att framför allt på X positionen då så är det ju 

svårt att hitta någon svensk spelare som går och, ja som kan motsvara liksom den 

kvalité man kan få på den positionen - Respondent 4 

 

Men det framkom även att en annan faktor spelar en stor roll i varför klubbar värvar utländska 

spelare. Två av respondenterna tog också upp att värva spelare från framförallt Sverige, men 

också övriga Norden,  kan i många fall vara dyrare än att värva spelare från andra delar av 

världen. Om klubbarna då kan få in samma eller till och med bättre kvalitet, genom att värva 

utländska spelare är detta en stor fördel. Eftersom det troligen kommer att vara mer gynnsamt 

rent ekonomiskt för föreningen. 

                                                                                                                    

En grej kan faktiskt vara så att det är ekonomi. Det kanske inte gäller för alla klubbar 

men föreningen i mitt fall då som det handlade om. Så var det svårt och locka till sig 

bra svenska spelare om man ska jämföra kvalitetsmässigt med de här utländska 

spelarna. Då vi inte är något topplag så får man locka med en annan roll. För de som 

redan har en stor roll i ett annat lag så är det svårt för oss att få de till X - Respondent 

3 

 

Att värva utländska spelare handlar alltså i första hand om att rekrytera skickliga spelare i 

syfte att höja kvalitén och prestationen för laget. Men i vissa fall kan ekonomin spela in då 
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utländska spelare kan vara billigare att värva än spelare ifrån närområdet. Respondent 2 

beskriver väl hur de två faktorer vi fann hänger ihop: 

 

"I första hand så handlar det om kvalitén. Samma kvalité på svenska och ibland också 

nordiska spelare är oftast dyrare rent ekonomiskt. Så utifrån det är det i många fall ett 

ekonomiskt beslut tillsammans med att egenskaperna i det här fallen är unika. 

Framförallt för de som kommer ifrån Afrika eller Sydamerika." - Respondent 2 

5.1.1 Scouting 

När vi talade om varför klubbar väljer att värva utländska spelare ledde alla samtal in på 

scouting. Om det framkom att alla klubbarna arbetade på olika sätt efter sina resurser. Till att 

börja med hade alla en sak gemensamt. Samtliga respondenter sade att de noga tittar på 

spelaren i matchsituationer och analyserar dess egenskaper innan en värvning genomförs. 

Ingen värvning genomförs på chans utan att klubbarna har sett eller vet något om spelaren. 

Utan de har alltid identifierat en position i laget de behöver förstärka och sedan själva tittat på 

flera spelare utefter det. 

 

Det framkom sedan att klubbarna tittar en mycket på personlighet och den sociala biten hos 

potentiella värvningar. De vill inte bara värva spelare som med individuell skicklighet. Utan 

de anser att det även är viktigt att spelarna passar in i spelartruppen och föreningen. 

Respondent två och tre talade mycket om karaktär. Respondent två menade att de när noga 

med att träffa spelaren innan avtalsskrivning för att få en uppfattning av karaktären samtidigt 

som respondent tre menar att de tittar på kroppsspråk, agerande på bänken och liknande så att 

de får en helhetsbild av spelaren. Respondent fyra ansåg att för dem var det viktigt att höra 

hur spelaren resonerar kring sin framtid och målsättningar. Eftersom de själva vill satsa 

långsiktigt och inte bara konstant ta in spelare för en säsong i taget. 

 

Klubbarna pratar inte bara med spelaren direkt. Utan för att få flera perspektiv är det vanligt 

att ledarna inom föreningar talar med individer som har tidigare har arbetat eller haft att göra 

med den spelare som ska värvas. I våra intervjuer talades det i hög grad om tidigare tränare 

och gamla lagkamrater. Som respondent ett säger: 

 

Sen ringer man ju och tittar på vad har de varit i för lag och sen så ser man ju till att 

ringa spelare som X till exempel som har varit i X-lag och varit på hög nivå han 

känner ju mycket spelare och då ringer man och kollar hur dan är han i 

omklädningsrummet och så, så det är ju jätteviktigt det där. - Respondent 1 
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5.2 Integration 

5.2.1 Innan spelaren har kommit till Sverige 

När en utländsk spelare är klar är det mycket som ska ordnas redan innan denne anländer till 

Sverige. Alla respondenter var tydliga med att en stor del i att nya spelare ska trivas med 

tillvaron i ett nytt land är boendet. Respondent tre nämnde att det är viktigt med boende men 

var inte aktiv i arbetet med att ordna det. Övriga respondenter menade att det var väldigt 

viktigt att hjälpa de utländska spelarna med boendet. En ledare konstaterar att det är viktigt 

skaffa sig en uppfattning om hur de utländska spelarnas önskemål kring boendet ser ut innan 

klubben söker bostad till spelaren. 

 

Jag kontaktar de, hälsar de välkomna och så ser jag till att skaffa mig en uppfattning 

om hur de har de socialt, vad vill de ha för lägenhet... så det är ett evigt jagande efter 

lägenheter, möblera upp de och se till att det fungerar på det viset. - Respondent 1 

 

De som hade en administrativ roll i föreningen tog även upp exempel på pappersarbete som 

måste ordnas innan en utländsk spelare har anlänt. Respondent fyra nämnde arbetstillstånd i 

Sverige som ett sådant pappersarbete. Respondent två och fem pratade också om 

arbetstillstånd, uppehållstillstånd och framförallt spelklarhet gentemot sina sporters respektive 

förbund. 

 

Det är mycket administrativt arbete är det gäller spelklarhet gentemot svenska 

fotbollsförbundet och sen ska de ha arbetstillstånd och uppehållstillstånd mot 

migrationsverket.  - Respondent 2 

 

Det pappersbetet som togs upp i våra intervjuer kring utländska spelare handlar främst om att 

de ska ordna så att spelaren få verka inom Sveriges gränser genom att göra iordning med 

spelklarhet gentemot respektive förbund men också arbetstillstånd och uppehållstillstånd. 

5.2.2 Komma in i spelartruppen 

När spelaren sedan anlänt ansåg samtliga respondenter att i deras klubbar är det viktigt att de 

ska känna sig välkomna och bli en del av spelartruppen. Alla ledare ansåg att detta var 

betydelsefullt för att laget skall vara i harmoni och ska kunna prestera. Därför menar alla 

respondenterna att de uppmuntrar de spelartruppen att vara inkluderande och ta hand om nya 

spelare.  
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...de upplever det alla som kommer hit att det är en fantastiskt bra stämning att det är 

inkluderande och spelartruppen är liksom öppen och ta emot och är sociala på ett 

väldigt bra sätt och tränargruppen är också väldigt social, vi har en huvudtränare som 

anstränger sig väldigt mycket för att lära känna de här individerna som finns i laget. - 

Respondent 2 

 

För att laget ska bli trygga i varandras sällskap är det är vanligt att ledarna inom föreningen 

anordnar olika aktiviteter eller sociala tillställningar. För att nya spelare snabbt ska lära bli 

bekanta med de andra i laget och känna sig som en del av spelartruppen. Det kan också 

fungera som ett sätt för hela spelartruppen att slappna av och för en stund iallafall, sluta tänka 

på den ständiga press som en elitidrottare lever med. Dock gör föreningarna det här på olika 

sätt. Till exempel som respondent två sade, att de spelar bowling eller fotbollsgolf. Eller bara 

att laget käkar middag tillsammans som respondent tre nämner. Respondent fyra nämner att 

de har ett möte och en middag så snabbt som möjligt: 

 

...dels så har vi alltid när de kommer hit så brukar vi ta och samlas på någon av våra 

samarbetspartners ställen liksom, Pitchers kan det va eller liknande liksom, käka 

tillsammans, träffa laget, berätta lite om vad som händer och hur funkar Sverige och 

lite sådant, det är ett väldigt intressant möte liksom från början. - Respondent 4 

5.2.3 Familj 

En annan sak som ledarna tog upp var att spelarens familj är en viktig del av integrationen till 

Sverige. De menar att en stor faktor till att spelare presterar dåligt är ofta att familjen inte 

riktigt trivs. Men framförallt var det respondent ett som pratade mycket om detta. Denne 

menade att klubben hjälper till att lösa så mycket som möjligt av spelarens problem och 

föreningen lyssnar mycket på spelarens och dennes familjs önskemål om deras livssituation. 

Saker som de brukar hjälpa till med kan handla om allt ifrån jobb för flickvän eller fru, 

utbildning för barn, boende och vård. 

 

X:s fru hon jobbar lite på X fyra timmar, hjälper till där och om de vill göra någonting 

men oftast så vill de inte det, många har barn så det har fullt upp... till exempel X som 

kommer från X då har med sig en fru som är gravid som ska föda i Sverige, se till att 

hon får kontakter på mödravårdscentralen får träffa läkare… - Respondent 1 

 

Övriga respondenter höll med om att familjen är viktigt och kan vara en källa till att spelare 

presterar dåligt. Men ur de intervjuerna framkom inte lika detaljerade svar. Utan istället 



 27 

nämnde de att klubben jobbar hårt med att lösa eventuella familjerelaterade problem. Som 

respondent fyra säger: 

 

Han som ska ha med hela sin familj då, de ska ju flytta hit permanent så då är det 

otroligt mycket som ska tänkas på så man har ju näst intill daglig kontakt med den här. 

Så försöker vi lösa både det ena och det andra, någonstans och bo du vet, det är 

otroligt mycket. - Respondent 4 

5.2.4 Språk 

Ytterligare en sak som kan påverka integrationen är språket. Den största majoriteten av 

spelare som kommer hit talar ingen eller mycket lite svenska. Det skapar förstås 

kommunikationsproblem som kan försvåra integrationen. I de klubbarna vi intervjuade fanns 

det en viss skillnad. Respondent ett och två menade att de uppmuntrar sina utländska spelare 

att försöka lära sig grundläggande svenska men använder sig också mycket av engelska i sin 

dagliga kommunikation. 

 

Vi har språkkurser här uppe ibland… Vi ser till att det pratas mycket svenska, vi 

försöker hålla ner engelskan utan jobbar mer med svenskan så mycket det går och 

tränarna har alla genomgångar på svenska så ofta lär de sig och förstår svenska väldigt 

mycket och sen får killarna bredvid använda sin engelska för att förklara detaljer och 

så vidare. - Respondent 1 

 

“Vi uppmuntrar spelarna att läsa svenska, vilket de flesta påbörjar... Vi försöker guida 

in de till SFI så att de hamnar på rätt nivå… Utan flera av de här spelarna har varit 

engelsktalande och då blir det ganska enkelt i kommunikationen. Eller egentligen alla 

har varit det.“ - Respondent 2 

 

Däremot ansåg respondent tre och fyra att det inte var nödvändigt att lära sig svenska utan de 

ansåg att engelska fungerade tillräckligt väl i kommunikationen mellan spelare och 

ledarstaben. Eftersom spelarna i deras sporter sannolikt inte kommer vara i Sverige i en lång 

tid framöver. 

 

Det är väldigt få som lär sig svenska liksom. De flesta är så bra på engelska i Sverige 

så att man får ingen anledning att prata något annat än engelska. - Respondent 4 
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5.2.5 Anpassning till laget 

När väl spelaren är på plats och säsongen har startar, hur mycket måste denne integrera sig 

efter hur laget spelar? Eller värvas för att bidra i de områdena deras talang ligger? 

 

Det sistnämnda gäller för samtliga föreningar vi pratade med, ingen av respondenterna sade 

någonting annat. Nämligen att när de ska värva har de identifierat en roll inom laget de saknar 

eller behöver förbättra. Sedan så har de tittat på potentiella spelare som kan uppfylla den 

rollen och slutligen värvat en som ska bidra med de individuella kvalitéer de eftersöker. För 

att sedan under säsongen bidra med det till laget. Det kan handla om alltifrån målskytte, hårt 

jobb och defensivt arbete. Som två av ledarna belyser: 

 

Först så identifierar vi vilken position vi letar efter. Alltså vilken position i truppen vi 

behöver fylla. Om jag och i första hand tränarteamet är överens om att vi behöver två 

X-positioner och en X-position och det ska in nya exempelvis. - Respondent 2 

 

Vi kommer givetvis titta vad han kan och vad han är bra på. Sen ska ju han passa in i 

vårt bygge. Om vi letar efter en hårt jobbande X eller om vi letar efter en tuff X eller 

om vi letar en X eller om vi letar efter en målskytt och så vidare va... Så är det de ska 

bidra med. - Respondent 1 

5.2.6 Polices och strategier 

Vi ställde frågor kring huruvida klubbarna har någon form av nedskriven policy eller formella 

strategier för att hantera en spelartrupp med många etniciteter. Så var inte fallet, de var istället 

tydliga med att klubben var öppna med att värva spelare, lösa eventuella problem som uppstår 

och vill skapa en inkluderande kultur så att alla känner sig välkomna i föreningen. 

 

Nej inte någon strategi mer än att vi drar alla över samma kam så att säga. Vi 

behandlar alla lika, de har sina rättigheter och de har sina skyldigheter. De är anställda 

av oss för att spela X och genomföra träningar… Spelar ingen roll om man är från 

Sverige eller om man är från Tjeckien eller om man är från Finland eller USA utan vi 

tar hand om alla på samma vis. - Respondent 1 

 

Respondent två och fyra valde även att prata om värdegrundsarbete när vi frågade om detta. 

Då handlade det mer om att de jobbar med att hela föreningen skall genomsyras av allas lika 

värde än hur föreningen specifikt ska hantera seniorlaget. Alltså fungerar värdegrunden som 
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en policy för hur de ska hantera mångfald i föreningen. Vilket leder till att de inte anser sig 

behöva skapa en specifik policy eller strategi för hur de ska hantera det i seniorlaget. 

 

... det handlar ju egentligen om våran värdegrund att vara inkluderande och förstå att 

man har olika bakgrund och olika kanske religioner… Det kan vara en sån sak som 

där klubben är liksom för att vara öppna gällande HBTQ och sådana här saker… - 

Respondent 2 

5.2.7 Ledarskap 

Om ledarskap ställdes frågor kring hur de jobbar med utländska spelare och om de gör något 

extra för att bygga eller vid behålla relationen med de utländska spelarna. Till att börja med 

var de noga med att påpeka att det är trots allt elitidrott deras klubbar sysslar med så det ställs 

höga krav på att de ska sköta sig för att kunna prestera. Något som de utländska såklart är 

medvetna om. Som en av ledarna säger: 

 

Alltså att integrera eller att vara inkluderande, i sista hand handlar det om att de ska 

vara här för att träna och spela X. De är professionella X-spelare. De har ett 

heltidsarbete som X-spelare och det är de mycket väl medvetna om så att det är ingen 

social verksamhet liksom att vi ska gulla med utan det är kravställande på hög nivå 

och vi förväntar oss att de ska leverera när de är här. - Respondent 2 

 

Respondent ett, två och tre menar också att det blir naturligt att som ledare i en elitförening 

har mer kontakt med utländska spelare än de inhemska. Eftersom det för det första är mycket 

som ska lösas i och med att de flyttar till ett nytt land. Utländska spelare har ju ofta mycket 

frågor om hur saker och ting fungerar i det nya landet. På så sätt har de också ofta mer kontakt 

med ledare inom föreningen. Ledarna själva upplever denna kontakt som viktig eftersom de 

vill att spelarna skall trivas med livet för att kunna prestera. 

 

Men allting med bank, skatteverket, alla sådana det ska skötas till 100 procent. Det får 

de all stöttning med. Det de inte förstår kommer de alltid upp hit. Vi hjälper de, alla vi 

på kansliet här, ser till att det funkar. - Respondent 1 

 

Men i respondent fyras förening var de utländska spelarna de enda heltidsanställda. Där 

menar respondenten att det blir naturligt att klubben då har mer kontakt med dem. Även om 

de såklart behöver hjälp med att anpassa sig till livet i Sverige så menar respondenten att den 

extra kontakten beror mer på det förstnämnda. 
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Men alltså det är klart att eftersom de är här och är heltidsanställda i organisationen 

pratar vi med dem mer än många svenskar. För att man är involverad med dem på 

andra sätt, man träffar de kanske lite mera över lunch och de har oftast frågor. - 

Respondent 4 

5.2.8 Utvärdering 

Att den sociala delen kring spelarna är viktig. Alltså hur de fungerar i gruppen och utanför det 

sportsliga underströks när vi senare frågade om hur de utvärderar de utländska spelarna efter 

en säsong. När vi frågade om det talade samtliga ledare om någon form av helhetsbild. De tar 

både tar hänsyn till prestation och det sociala när utvärderingar av utländska spelare görs och 

det avgörs om en spelare ska få förnyat kontrakt. Två av ledarna säger följande om detta: 

 

Ja det är väl helheten man tittar på. Hur de fungerar i grupp, hur var de på isen, hur 

jobbar man på träningarna, hur var man med fysen, hur uppträdde han på lediga 

helger, hörde vi någonting, något party. Sådant får ju spelarna reda på, om vi får veta 

sådana saker. - Respondent 1 

 

Dels är det ju det sportsliga, dels också hur man är som person helt enkelt. Hur hjälper 

man laget vid sidan av planen liksom att bli bättre. - Respondent 4 
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6 Diskussion 

Detta diskussionsavsnitt bygger på hur vårt resultat står i förhållande till tidigare forskning 

och  vilka begränsningar våra metodval har. Men även vad vår studie bidrar med i form av 

kunskapsbidrag, förslag till framtida studier som kan göras baserat på denna studie och vad 

vi drar för slutsatser.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Varför utländska spelare 

Efter våra intervjuer med de svenska elitklubbarna så har alla respondenter nämnt att kvalitén 

på de utländska spelarna är en av de största anledningarna till att värva spelare från andra 

länder. Det är i linje med vad Elliot och Weedon (2010) har kommit fram till i deras forskning 

att nivån antingen höjs när kulturer möts och lär sig av varandra eller så blir det för stora 

krockar och förstör. Den effekten klubbarna då var ute efter är något som Elliot och Weedon 

(2010) då kallar för ”feet-exchange”, detta är dock svårt att veta innan en värvning om 

spelaren ger en sådan effekt. Det märktes på klubbarna då några av respondenterna tog upp 

exempel på spelare, som inte hade levt upp till förväntningarna och då blir det snarare ”feet-

drain”.  

 

Det som också framkom i Elliot och Weedons (2010) forskning var att de utländska spelarna 

ofta är mer professionella, vilket sedan smittar av sig på övriga spelare. Detta är något som en 

av respondenterna också tog upp, när denne nämnde att de utländska spelarna sätter en viss 

standard för laget, genom att de har en annan mentalitet. Som visar att idrotten är viktigare för 

dem. Men det som alla sade var att få en ”feet-exchange” effekt den största anledningen till 

värva utländska spelare. Att det är denna effekt som klubbarna söker genom att värva 

utländska spelare är även något som Maguire (1996) kom fram till, då kanadensiska spelare 

höjde nivån på den brittiska hockeyligan, genom att de inhemska spelarna dagligen tränade 

och spelade matcher med de kanadensiska spelarna.  

 

Det vi inte fick fram rent konkret var ifall tränarna upplevde att spelarna hade en höjande 

effekt. Men efter att ha reviderat intervjuerna så framgår det att respondenterna tar upp ett 

fåtal exempel då det inte haft den effekten som var önskad och vi antar då att de andra 

utländska spelarna har haft en höjande effekt. Elliot och Maguire (2008) påstår att de 

utländska spelarna är bättre än de lokala alternativen och det kan vi också se i de intervjuer vi 

utfört då respondenterna har svarat att samma kvalité på de utländska spelarna som på de 
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svenska ofta är billigare och att det inte finns tillräckligt många svenska spelare för att fylla 

lagen. 

 

Tre av de fyra klubbarna nämner även ekonomin som en faktor till att värva utländska spelare, 

detta har vi dock inte hittat någon tidigare forskning om. I många fall så är den utländska 

spelaren ett billigare alternativ än en kvalitetsmässigt lika bra svensk spelare men på grund av 

skattesystemet, att utländska spelare behöver inte betala lika mycket skatt som svenska. En 

annan anledning till att de kan vara billigare med utländska spelare är att de letar sig bort från 

deras hemländer, Balas och Dzikus (2015) studie visar att NBA spelare letar sig till andra 

delar av världen för att se resa runt och se världen samtidigt som de spelar basket och vi antar 

och då att detta gäller nedåt i leden i de europeiska ligorna också.  

 

Den danska studien av Agergaard och Sörensen (2010) konstaterar att när danska lag värvar 

utländska spelare så måste de anpassa sig till den danska spelstilen. Det här var inte något vi 

kunde se i någon av de klubbarna som vi intervjuade. I Danmark menar Agergaard och 

Sörensen (2010) att om en spelare inte anpassar sig till denna spelstil så minskar chansen att 

få speltid. Det här går delvis ihop med vad vi har fått fram från intervjuerna, våra 

respondenter har alla svarat att de letar efter en speciell roll som spelaren ska fylla, men när 

de sedan försöker hitta spelare som kan fylla den rollen, så utgår de från spelarens 

individuella kvalitéer. Så samtidigt som spelaren ska fylla rollen så ska den också bidra med 

vad spelaren är bra på. En av respondenterna svara dock raka motsatsen till vad den danska 

studien säger, här blev det de utländska spelarna som hamnar i fokus och resterade delar av 

laget får anpassa sig till dem. Detta på grund av att de utländska spelarna värvades som 

stjärnspelare och klubben ville få ut så mycket som möjligt av just de spelarna. 

6.1.2 Integration 

Det framkom inte att ledarna inom klubbarna har skapat några specifika strategier för hur de 

ska hantera integration i en spelartrupp. Istället handlar policyskapande kring mångfald mer 

om värdegrundsarbete i syfte att skapa en inkluderande kultur i föreningen med betoning på 

allas lika värde. Skapandet av en sådan kultur ansåg Devine et.al (2007) samt Maxwell, 

McDougal och Blair (2000) är nyckeln för ledningen inom en organisation att lyckas med 

integration. På lika sätt menade Doherty och Chelldurai (1999) att för att lyckas med 

hanteringen av mångfald i idrottsorganisationer måste ledningen förstå det som nämndes 

ovan.  
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Alla ledare talade fritt om utländska spelare och hade många intressanta historier om dem. 

Både positiva och negativa effekter som värvning av utländska spelare har skapat i klubben 

togs upp. Men alla klubbarna i denna studie har erfarenhet av att inneha utländska spelare och 

var verkligen inte främmande för att värva sådana spelare, ifall de anser att truppen behöver 

detta för att utvecklas. Av det kan vi se att klubbarna är väl medvetna om att ett lag med 

mångflad tenderar att prestera bättre på sikt, precis som Cunningham och Sagas (2004) 

menar.  

 

Om ledarskap framkom att det ofta blir så att ledarna inom klubbarna pratar extra mycket med 

de utländska spelarna. Det kan bero på att dessa har mycket frågor och behöver mer stöd för 

att anpassa sig till det nya landet. Men också för att de värvas för att vara ledande spelare i 

laget och därmed har mycket kontakt med ledarstaben. Detta ligger i linje med vad Testa 

(2009) ansåg om ledarskap i en mångkulturell miljö, att de måste engagera sig mer i dem som 

minst liknar dig själv när det gäller nationell och kulturell identitet för att bygga en relation 

med dem. 

 

 Eftersom det är elitidrott ställer tränarna såklart höga krav på sina spelare, men att ledare 

engagerar sig i att hjälpa spelarna personligen tycker vi tyder på att de utövar ett 

transformativt ledarskap trots att de själva kanske inte tänker eller är medvetna om det. Vilket 

både Visagie et.al (2012) samt Ashkiali och Groenveld (2015) menade behövs och är mest 

framgångsrikt i en organisation med hög grad av mångfald.  

 

Att klubbarna inte heller rädda för att värva en utländsk spelare bara för att denne har en 

annan nationell och kulturell bakgrund tyder på en stor respekt. De ser bortom problem med 

kulturkrockar och liknande. För att istället i första hand titta på kompetensen de bidrar med 

sportsligt. Att visa respekt för individer med en annorlunda bakgrund och våga släppa fram 

dem, menar Chang och Tharenou (2004) är en grundkomponent för att lyckas som ledare i en 

mångkulturell miljö. Är ledarna framgångsrika i sitt arbete skapar det förutsättningar för att 

övriga anställda skall lyckas anser vi.  

 

Av resultatet tolkar vi också att de klubbar vi har varit i kontakt med är väldigt måna om att se 

till så deras utländska spelare ska må bra med livet utanför idrotten. Så att inga problem med 

många konkreta sådana saker klubbar gör för att se till att deras utländska spelare känner sig 
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som en del av laget och trivs med livet utanför idrotten i ett nytt och annorlunda land. På ett 

sätt framkom det även att integrationen börjar redan i scoutingprocessen, då klubbarna tittar 

på spelare som de tror socialt kommer att passa in i laget. De kollar på hur spelare reagerar i 

olika matchsituationer och talar med tidigare tränare och lagkamrater.  

 

Det handlar mycket om att uppmuntra övriga spelare, att ta hand om de utländska spelarna 

och skapa en inkluderande stämning. Dessutom ser klubbarna till att ordna en del sociala 

aktiviteter med spelartruppen så de får koppla av och umgås med varandra. Ett problem som 

dock kan uppstå när det blandas många olika etniciteter är språk och kommunikation, vi fick 

fram att klubbar arbetar lite olika med detta. En del uppmuntrar sina spelare att försöka lära 

sig lite svenska och använder engelska där de inte förstår. Samtidigt som en del inte anser att 

det är nödvändigt att göra det utan använder enbart engelska för kommunikationen. Sedan 

hjälper klubbarna även till med att lösa mycket utanför idrotten. Där det handlar om allt ifrån 

administrativt arbete som arbetstillstånd till spelklarhet. Men även med boende och om det 

behövs hjälp med spelarens familj till exempel utbildningsplatser för barn, vård och jobb för 

spelaren respektive. 

6.2 Metodreflektion 

6.2.1 Metodval  

En kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer anser vi fungerade väl och skapa en 

tillräckligt bra empiri för att kunna dra slutsatser. Flexibiliteten i semi-strukturerade intervjuer 

gjorde att vi inte styrdes alldeles för mycket av våra förutfattande meningar. Det ledde 

exempelvis till att delen om scouting och språk framkom. Två aspekter vi sannolikt inte hade 

tänkt på annars.  Andra metodval hade inte varit optimala utan vi anser att vi valde rätt. Med 

en kvantitativ studie hade vi behövt göra enkäter, det hade troligen lett till svar av fler 

respondenter men inte tillräckligt. Dessutom kunde vi inte skapa en teoretisk bakgrund som 

gör det rimligt att ställa hypoteser. Kvantitativa metoder gåt ut på att ställa hypoteser och testa 

orsak-verkan samband. 

 

Observationer på olika sätt kunde dock vara en lämplig metod. Oavsett om det gäller bara 

enstaka observationer eller en större etnografisk studie. För att göra en liknande studie och 

istället använda observationer som datainsamlingsmetod, anser vi skulle kräva för mycket tid. 

Alldeles för mycket för att vi skulle kunna göra det som en kandidatuppsats. För att studien 
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ska hålla med observation anser vi att vi skulle behöva vara med på möten, träningar, matcher 

och vardagliga situationer. 

6.2.2 Sökvägar 

De artiklar som valdes att ha med i denna studie har någon relevans till ämnet. Däremot 

saknar vi artiklar som är specifika för vår forskningsfråga utan vi har istället fått arbetat oss 

runt forskningsfrågan och kopplat ihop flera artiklar för de ska vara relevanta. Det har också 

lett vill att vi var tvungna att gå utanför idrottsforskning för att hitta relevans. Något som visar 

att det saknas forskning inom ämnet och har gett oss ut på relativt outforskad mark.  

6.2.3 Datainsamling 

Hade vi gjort om denna studie så hade vi tagit kontakt med klubbar tidigare, problemet med 

detta skulle dock kunna vara att vi inte fått en tillräckligt stor bakgrund. På grund av det, inte 

heller kunna ha en intervjuguide som skulle innehålla de frågor som skulle behövas. Vi har 

ändå uppfattat det som att intervjuguiden hela tiden hade kunnat utvecklas. Det som vi hade 

kunnat göra annorlunda med intervjuerna är att haft fler testintervjuer från början, Det 

utfördes endast en testintervju. Vilket kan vara problematiskt då vi inte fick fler chanser att se 

över om det verkligen ställts rätt frågor och om de baserades för mycket av våra förutfattade 

meningar. Vilket kan ha en negativ effekt på kredibiliteten.  

6.2.4 Urval 

Vi känner framförallt att den största begränsningen med denna studie är att urvalet och antal 

respondenter är litet om vi ser till hur många elitklubbar det finns i Sverige. I och med att vi 

endast hade ungefär två månader på oss att genomföra studien. Blev det så att i en stor 

utsträckning nöja sig med att intervjua de personer vi först fick tag på. Detta ledde till ett 

relativt litet urval bestående av fem respondenter. Det kan ha påverkat kredibiliteten då vårt 

urval inte representerar hela Sverige och dess elitidrott. Vilket i sin kan påverka 

överförbarheten negativt. Eftersom detta är en kvalitativ studie med endast fem respondenter 

går det inte generalisera resultatet för hela Sverige. Så att vi måste vara försiktiga när 

resultatet tolkas och inte luras att tro att samma förutsättningar som gäller i detta resultat 

stämmer in på alla klubbar inom den svenska elitidrotten. 

6.3 Framtida forskning 

Under studiens gång har det framkommit en del aspekter som vi anser skulle kunna utforskas 

mer noggrant i framtiden. Några av klubbarna vi pratade med hade ett ekonomiskt perspektiv 
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och värvade utländska spelare ibland för att de helt enkelt var billigare. Den klubben är inte 

bland de starkaste ekonomiskt i Sverige och respondenten menade att toppklubbarna har råd 

att värva de bästa svenska spelarna. Detta skulle kunna gå att göra vidare forskning på och 

undersöka om det råder någon skillnad i hur klubbar med olika budget tänker kring att värva 

utländska spelare.  

  

Vår studie har endast behandlat idrott på seniornivå, men vi vet av egna erfarenheter att det 

även rekryteras en del utländska spelare till klubbar på junior- och ungdomsnivå. Därför finns 

det i framtiden möjlighet att undersöka hur föreningar arbetar med integration av utländska 

spelare i sådana fall. Eftersom spelare i sådana lag oftast fortfarande går i skolan och därmed 

inte hundra procent professionella.  

 

Dessutom var samtliga klubbar vi intervjuade och fokuserade på herrlag. Den sjätte klubben 

vi kontaktade men inte kunde intervjua var en elitförening i damidrott. Tanken var inte i den 

här studien att ha ett genusperspektiv och undersöka skillnader mellan dam- och herridrott. Vi 

ville se neutralt på det. Men till slut blev det endast herrlag vi pratade med. Därför kan mer 

forskning i framtiden göras gällande integration och värvning av utländska spelare i 

damidrott. Finns det någon skillnad i hur det arbetas med det jämför med herridrott.  

6.4 Slutsats/Egna reflektioner 

Rekrytering av utländska spelare är numer en del av vardagen för svenska elitklubbar. 

Det märktes att alla vi pratade med erfarenhet av det på något sätt. Även om det förstås fanns 

skillnader i hur mycket de olika respondenterna hade arbetat med det. Men vi uppfattade 

verkligen att ingen såg värvning av utländska spelare som onaturligt och var främmande för 

konceptet.  

 

Den främsta slutsatsen utifrån detta arbete är att svenska elitklubbar väljer att värva utländska 

spelare i första hand på grund av kvalitén. En fortsatt globalisering och att idrotten blir omges 

med alltmer pengar anser vi kan leda till att det blir ännu fler utländska spelare i den svenska 

elitidrotten i framtiden. Eftersom lag uppenbarligen ibland värvar utländska spelare av 

ekonomiska skäl. Vi upplever även att svenska spelare i många idrotter emigrerar till andra 

länder och ligor av ekonomiska skäl. Så det kommer alltid att uppstå luckor i klubbarnas 

spelartrupper som kan fyllas av utländska spelare. Vi tror också att om en förening hade två 
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spelare att välja mellan, en utländsk och en svensk, som höll samma kvalité men den 

utländska var billigare så skulle föreningen välja den utländska.  

 

Med fler och fler utländska spelare i de svenska klubbarnas trupper som behöver mycket stöd 

med att anpassa sig till livet Sverige. Både för spelaren själv i fråga men också möjligen med 

dennes familj. Som vi har visat kan det handla om allt ifrån boende, språk till utbildning och 

vård för deras barn samt familj. Vi anser att det en trolig utveckling i framtiden är att fler 

klubbar kommer att ha ett större antal heltidsanställda som arbetar med detta än idag. 
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8 Bilagor 
 
 

Intervjuguide 

Inleda med lite grundläggande frågor om personen. Hur länge har den haft nuvarande roll? 

Hur länge på elitnivå? Idrottslig bakgrund?  

 

Utländska spelare i truppen just nu. Hur går det för dem? Sedan leder vi in på före en spelare 

värvas. 

 

Innan spelaren värvas 

Varför väljer man utländska spelare? 

Hur väljer ni vilka utländska spelare? 

Hur går ni tillväga när ni scoutar dem innan? 

Försöker ni få en bild av personlighet också? (Passa in i gruppen) 

 

När spelaren är i klubben 

Vad gör ni från att spelaren är klar till att denne anländer? 

När spelaren anländer, hur fortsätter arbetet då? 

Hur hjälper ni spelaren att komma in i det svenska samhället? 

Har ni någon policy eller liknande för att hantera värvningar? 

Har ni någon policy för att hantera mångfald i klubben generellt? 

Influerar den i sådana fall ert ledarskap? 

Hur bygger ni relationen med de utländska spelarna från ledarhåll? 

Pratar ni extra mycket med utländska spelare? 

Hur gör ni så de utländska spelarna kommer in i laget? 

Hur mycket måste spelarna anpassa sig efter lagets spel? 

 

Efter 

Efter säsongen, hur utvärderar ni de utländska spelarna? 

Enbart efter prestation eller det sociala också? 

Utvärderar ni värvningsprocessen också?  

 

Avsluta intervjun med om respondenten har något ytterligare att lägga till. 


