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Förord
Vi vill börja med att tacka styrelsemedlemmarna för deras frivilliga engagemang till
ett samarbeta av den här c-uppsatsen. Vi vill även ge ett stort tack till våra
klasskamrater, handledare och examinator som bidragit till utveckling av uppsatsen
vid de olika seminarietillfällen samt handledningar. Ett stort tack riktat till våra
familjer som har motiverat och stöttat oss.
Tack så hjärtligt mycket!
Aman Daniel, Sargon El Khouri och Dawit Goitom
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Sammanfattning
BAKGRUND: Det ideella arbetet har en stor betydelse i dagens idrottsverksamheter
runt om i Sverige, där individer frivilligt ställer upp vid olika arbetsuppgifter. Det
finns idag över 600 000 ideella ledare och arbetare som ständigt engagerar sig och
bidra till idrottsverksamheter runt om i Sverige från sin egen tid. Vi anser då att vår
studie ökar en bättre förståelse för vad som påverkar en ideellt arbetande till att
engagera sig mer, vilket kan vara problematiskt när ideella arbetare inte får betalt eller
har tidsbrist. Denna studie riktas till verksamheter som arbetar för barn och ungdomar
i vårt mångkulturella samhälle. Styrelsen i Andersberg IK är gruppen som ligger i
fokus i studien.
SYFTE: Syftet med studien är att studera styrelsemedlemmarnas erfarenheter och
upplevelser av den sociala interaktionen inom styrelsen samt vilken betydelse dessa
erfarenheter har på styrelsemedlemmarnas engagemang i en idrottslig ideell
verksamhet med olika etniska bakgrunder.
METOD: Studien inspireras av en fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats.
Fyra intervjuer och en observation genomfördes på samtliga styrelsemedlemmar.
Observationen genomfördes på ett av styrelsens månadsmöte.
RESULTAT: Resultatet av studien visar att de finns en koppling mellan den bristande
interaktionen och tidsbristen för att reflektera i styrelsearbetet som utförs, vilket
resulterar till att det hämmar engagemanget. Utifrån styrelsemedlemmarna upplevelser
finns ett övergripande mål i verksamheten som är grunden till att den ser ut som den
gör idag, vilket är att hjälpa ungdomarna i området och förse dem med andra alternativ
än att spendera tid på gatan. Dock upplever styrelsemedlemmarna att det brister när
samtliga medlemmar inte har en klarhet om delmålen som finns i styrelsearbetet.
Styrelsen upplevde även när delegering av arbetet inträffade så inkluderades inte
samtliga i styrelsen, detta bidrog till att flera medlemmar inte blev engagerade på
samma sätt. Resultatet visar att samtliga styrelsemedlemmarnas erfarenheter och
etnicitet har berikat den ideella verksamheten. Utifrån resultatet kan vi konstatera att
styrelsen bör arbeta och sträva mot samma mål för att få ett gemensamt engagemang.
FORTSATT FORSKNING: I vår studie har vi baserat allt på individers upplevelser
samt erfarenheter kopplat till etnicitet. Vi anser att det finns andra faktorer som kan
studeras som exempelvis ekonomins påverkan på engagemanget.
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1 Introduktion
I detta kapitel tydliggör vi vårt intresse samt den problematik som finns i den ideella
idrottsverksamheten. Vi kommer även beskriva vårt intresseområde,
begreppsdefinitioner, vårt problemområde, vårt uppdrag och avgränsningar. Slutligen
kommer vi att förklara grunden till syftet samt frågeställningen och även uppdraget
som forskningen baseras på.

1.1 Intresseområde
Vi är studenter från Högskolan i Halmstad och studerar på idrottsvetenskapligt
program med inriktning pedagogik, detta är vår examensuppsats. Under dessa år som
studenter i programmet har vi fått upp ögonen för kommunikation samt interaktion och
dess betydelse för lärandet mellan individer. Vi har olika erfarenheter av lärande och
kultur då vi har utländskt bakgrund. När vi kom i kontakt med verksamheten
Andersberg IK i denna studie kände vi att vår utländska bakgrund skulle kunna spegla
och ge en annan tolkning utifrån våra erfarenheter. Vi tror att vår bakgrund och
erfarenhet som vi erfarit kan öka förståelsen till Andersberg IKs sätt att arbeta, men
även hur man förhåller sig till värderingar och åsikter. Styrelsen i verksamheten består
av svenskar och individer med annan etnisk bakgrund.
Vi fick en ypperlig chans att få samarbeta med denna verksamhet då vår lärare för
kursen presenterade detta som ett alternativ. Vi fick möjligheten att samarbeta med
denna verksamhet, en idrottsverksamhet som tillhör ett område där de boende har
olika etniska kulturer. Vi blev genast intresserade och tog kontakt för vidare
information till en studie. Vi tog kontakt med ordförande för Andersberg IK då vi fick
möjligheten att boka ett möte för att träffa honom. Under mötet presenterade vi vårt
kunskapsområde inom pedagogik och vi ställde även frågor till ordförande kring hans
intresseområde. Det visade sig att vi kunde bidra med vår kompetens för att utföra en
studie i verksamheten. Vilket slutligen ledde till ett samarbete med styrelsen som
resulterade till detta examensarbete.

!
!

5!

Med hjälp utav våra erfarenheter samt breda kompetens vill vi samarbeta med denna
verksamhet. Genom att utforska verksamheten och koppla teorier till dem så ska vi
tydliggöra och kartlägga problemområdet utifrån studiens syfte. Denna studie
inspireras av fenomenologi som innebär att vi som forskare använder oss utav
intervjuer som datamaterial, för att sedan förstå individernas upplevelser och
erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2009). Det är med denna metodansats som vi
kommer analysera individernas upplevelser och erfarenheter av social interaktion
mellan individerna med hjälp utav intervjuer samt en observation. Anledningen är dels
för att det finns olika nationaliteter och att det finns flera olika kulturer inom
Andersberg IK, vilket intresserar oss med tanke på vår utländska härkomst. Därför
tycker vi att det kommer bli intressant och att vi är glada att få ta del av den
möjligheten att kunna utföra detta samarbete. Ett samarbete där vi tillsammans med
verksamheten försöker kartlägga ett problemområde med relevans för vår kompetens.
Våra kunskapsområden ligger främst i pedagogik som riktar sig till idrotten.
Pedagogik handlar om hur erfarenheter och reflektioner speglar hur skicklig en individ
är på att förmedla kunskap (Engström & Redelius, 2002).
Något som ligger i vårt gemensamma intresse och det vi vill fördjupa oss i är att
studera styrelsemedlemmarnas erfarenheter och upplevelser av den sociala
interaktionen inom styrelsen, vilken betydelse dessa erfarenheter har på
styrelsemedlemmarnas engagemang i en idrottslig ideell verksamhet med olika etniska
bakgrunder.

1.1 Begreppsdefinitioner
Här vill vi tydliggöra och förklara innebörden av de centrala begrepp som vi
använder oss av i studien.



Engagemang
Nationalencyklopedi (2012) definierar begreppet engagemang som inriktning av
krafter och intresse. Boken ”Ord för alla” beskriver engagemang som aktivt
intresse, delaktig och känslomässigt fängslad (Ord för alla, 1993).

!
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 Kommunikation
Kommunikation är en process där två eller flera personer delar samma
meningsfyllda betydelser (Yahin, 2001). Kommunikation används för att samtala
med en annan individ i flera olika former, muntligt och gester.
 Interaktion & Samspel
Interaktion är ett sätt att ömsesidigt samspela med andra individer samt att samtala
med någon mer utöver än bara vanlig verbal kommunikation. Med andra ord kan
vi använda oss av fysiska rörelser som t.ex. gester för att tillsammans lösa en
uppgift (Trost & Levin, 2004). När vi använder oss utav begreppen interaktion och
samspel så är innebörden detsamma.
 Artefakter
Vi människor tänker och handlar med hjälp utav olika redskap. En artefakt är ett
redskap och hjälpmedel som underlättar förståelsen för ett visst ändamål (Säljö,
2010). Det finns fysiska och intellektuella redskap runt omkring oss. Vi använder
dessa redskap för att kommunicera, skapa förståelse samt lösa problem som finns i
vardagen. Det intellektuella redskapet inkluderar språket, som är en viktig faktor
som hjälper oss människor i vårt idéskapande och tänkande.


Fenomenologi
Vi har inspirerats av vissa delar inom fenomenologi i denna studie.
Mer specifikt har vi inspirerats av själva metodvalet av datainsamlingen och hur
man som forskare förhåller sig till empirin. Giorgi (1997) poängterar att denna
metodansats är lämpligast för intervjuer. Fenomenologi innebär att forskaren
beskriver enskilda individers subjektiva upplevelser av en händelse t.ex. hur
individer beskriver olika fenomen (Fejes & Thornberg, 2009).

 Lärande
Sociokulturellt perspektiv på lärandet är att varje individ lär sig i alla sociala
sammanhang. Lärandet handlar om vad man lär sig i dessa sammanhang och hur
man använder tidigare erfarenheter i samspel med andra människor (Säljö, 2000).
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 Etnicitet & Utländsk bakgrund
Dessa två begrepp handlar om hur människor definierar sig utifrån land och kultur.
Att kalla sig svensk, dansk, tysk, ryss, chilenare är att referera till etnisk
tillhörighet. Begreppen handlar alltså om en slags klassificering av människor.
(Fundberg, 2003).
Vi utgår från att individerna med utländsk bakgrund har föräldrar som är första
generationens invandrare, det vill säga att föräldrarna flyttat till Sverige från ett
annat land som i sin tur speglar individens bakgrund idag.

1.2 Vårt problemområde
Det ideella arbetet har en stor betydelse i dagens idrottsföreningar runt om i Sverige,
där individer frivilligt ställer upp vid olika arbetsuppgifter. Ett flertal av de ideella
ledarna finns bland barn- och ungdomsidrotten.
”Det ideella ledarskapet är en av svensk idrotts grundpelare och
samtidigt ett av dess unika kännetecken. Inom svensk idrott finns idag
över 600 000 ledare – en tredjedel kvinnliga och två tredjedelar
manliga”
(Riksidrottsförbundet, 2006, s. 9).
De ideella ledarna har en ständig påverkan på samhället som gynnar barn och
ungdomars uppväxt. Deras engagemang hjälper individer med en annan etnisk
bakgrund att inte framstå som inkompetenta samt att ideella arbetarna bidrar till att
personer med etnisk bakgrund integrerar sig i samhället. De ideella ledarna jobbar
oavlönade samt gör en insats för en bättre utveckling för barn och ungdomar. Räknar
man alla individer som finns i Sveriges idrottsföreningar så finns ungefär en halv
miljon ideellt arbetande ledare. Dessa ledare satsar tid och kraft på att antingen direkt
eller indirekt leda samt fostra barn och ungdomar (Riksidrottsförbundet, 2006)
En oerhört stor del av dessa ledare finns inom barn- och ungdomsidrotten.
I en studie av riksidrottsförbundet framtogs det generellt att många ideella individer
finns och har sin påverkan inom barn- och ungdomsidrotten. Det ideella arbetet lägger
stor vikt på att fostra barn och ungdomar inom idrotten (Riksidrottsförbundet, 2006).
!
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Detta anser vi vara en bra effekt framför allt för barn och ungdomar som har lägre
socioekonomisk status.
Utifrån vårt samarbete framställdes en problematik i det ideella arbetet, där
styrelsegruppens arbetssätt inte är effektivt. Detta leder till att det inte finns ett
gemensamt engagemang samt ett gemensamt mål att sträva efter i det ideella arbetet.
Vi anser att individens kompetens bör vara kvalificerad i varje område i ett ideellt
arbete, detta för att öka effektiviteten och uppnå verksamhetens mål.
Människor är ständigt i samspel med varandra där individerna delar med sig av
sina egna erfarenheter. Verksamheter och föreningar byggs upp av människor där de
får sin utformning genom att människor samspelar (Riksidrottsförbundet, 2006).
Vi anser att detta är väldigt aktuellt eftersom verksamheter ständigt är beroende av
samspel mellan individer för att det skall fungera effektivt och lyckas uppnå sina
visioner samt mål.

1.3 Vårt uppdrag
!
Avsikt med denna studie är att studera styrelsemedlemmarnas erfarenheter och
upplevelser av den sociala interaktionen inom styrelsen samt vilken betydelse dessa
erfarenheter har på styrelsemedlemmarnas engagemang i en idrottslig ideell
verksamhet med olika etniska bakgrunder i Andersberg IK. Vi har fått möjligheten att
samarbeta med en verksamhet i Halmstad kommun, som arbetar för att främja
gemenskap och hälsa bland sina medlemmar i idrottsföreningen. Forskningens syfte
framtogs tillsammans med föreningens ordförande som sökte detta samarbete. Med
hjälp av vår kompetens inom pedagogik och verksamhetens problematik påbörjade vi
med en planering inför denna studie.
Målet för oss är att skapa en förståelse utifrån deras erfarenheter samt upplevelser i
styrelsemedlemmarnas sätt att arbeta för att kunna bidra till en utveckling som gynnar
båda parterna. Vi vill kunna ge Andersberg IK feedback när denna studie är avklarad.
Det betyder att båda parterna når ett ömsesidigt beslut och har förståelse för varandras
mål med studien samt att bli tillfredsställda i skapandet av syftet. Vi som är studenter
utvecklas som forskare samt att vi får bearbeta forskning som är riktad mot idrott och
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samhälle. Sedan gynnas även verksamheten då styrelsen får hjälp med att förtydliga
hur deras arbetssätt kan påverka engagemanget.
Genom att vi har granskat relevanta artiklar utifrån vårt syfte så har vi valt ett
specifikt område, vilket vi anser gör vår studie unik. Det specifika området i denna
studie är att studera styrelsemedlemmarna upplevelser och erfarenheter av den sociala
interaktionen inom styrelsen. Detta för att bredda kompetensen kring det valda
forskningsområde och att det ideella arbetet ligger i grund i flera verksamheter i
Sverige.

1.4 Avgränsningar
!
Vi lär oss i interaktion med andra, vilket sker i olika situationer.
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att studera styrelsemedlemmarnas
upplevelser och erfarenheter inom styrelsen utifrån det sociokulturella perspektivet på
lärandet.
Idrottsverksamheten är en förening som har idrottsutövare och styrelsemedlemmar
med olika etniska bakgrunder, vilket vi tycker är ett intressant område att forska kring.
Verksamheten har fått sitt namn utifrån det geografiska område det tillhör. Det
geografiska området i sig är känt för att vara ett mångkulturellt område, där människor
med flera utländska identiteter har bosatts sig.

!
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1.5

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att studera styrelsemedlemmarnas erfarenheter och upplevelser
av den sociala interaktionen inom styrelsen samt vilken betydelse dessa erfarenheter
har på styrelsemedlemmarnas engagemang i en idrottslig ideell verksamhet med olika
etniska bakgrunder.

Frågeställningar
 Hur upplever styrelsemedlemmarna att interaktionen mellan dem ser ut i ett
styrelsemöte och vad deras erfarenheter har för betydelse på deras sätt att
arbeta?
 Hur kan kommunikationen mellan styrelsemedlemmarna påverka deras
engagemang i en ideell verksamhet?
 På vilket sätt synliggör styrelsemedlemmarna villkoren för interaktion mellan
styrelsemedlemmarna med avseende på den mångkulturella miljön?

!
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2 Bakgrund
!
Vår studie fokuserar inte på det som vi anser vara vanligt där flesta forskar kring
socioekonomi och sociogeografisk. De flesta forskare studerar relationen mellan
fysiska och sociala miljöfaktorer för att en individ ska bli fysisk aktiv. Vi studerar
interaktionen mellan styrelsemedlemmarna utifrån deras egna erfarenheter och
uppfattningar samt vilken betydelse det har på styrelsemedlemmarnas engagemang i
en idrottslig ideell verksamhet med olika etniska bakgrunder.

2.1 Tidigare forskning
!
I detta avsnitt presenteras forskning som berör ideell verksamhet, integration genom
idrott, idrottsverksamhetens betydelse, etnicitet, sociala sammanhang inom
verksamheter, interaktion och kommunikation.
Sjöstrand (2000) definierar den ideella sektorn som en icke vinstsyftande
organisation där människor bidrar till ett frivilligt arbete. Detta bidrar till att
individerna som frivilligt engagerar sig i de ideella organisationerna skapar en
mötesplats. Lagergren och Fundberg (2009) menar att idrotten kan integrera personer
med annan etnisk bakgrund in i samhället. Författaren menar även att denna
integrering i den ideella verksamheten kan hjälpa individer till att etablera sig i
samhället. Det ges ett gott exempel då en kvinna med hjälp av sin medverkan i en
förening fick möjligheten att skapa kontakter med individer som har väglett henne till
hennes egen arbetskarriär samt etablering i sitt privata företag. Bengtssons (2004)
belyser även betydelsen av föreningslivet. Det är viktigt på grund av att individer
engagerar sig samt skapar kunskaper och erfarenheter om föreningslivet i det svenska
samhället. Forskningen tar även upp betydelsen av vilken utsträckning individernas
deltagande har olika typer av föreningar. Det kan fungera som en väg in i den svenska
samhällsgemenskapen för personer med utländsk bakgrund.
!
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Idrotten blir en viktig faktor för dessa individer och framställs som en nyckel
in i det svenska samhället för människor med utländsk bakgrund. Fundberg (2003)
skriver att idrotten ses som ett sätt att lyckas för invandrare som har sämre villkor i
samhället. De sämre villkoren bidrar till att flera med utländsk bakgrund vänder sig till
idrottsverksamheter för att söka efter bättre alternativ då samhällets villkor anses
hotfulla. Andersson (2002) skriver om betydelsen av att varje individ ska känna sig
delaktig i en idrottsförening. Det innebär att alla som vill vara med ska även känna sig
välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell
läggning. Idrottsrörelsen används som en mötesplats över alla etniska gränser där det
blir en viktig arena för integration samt spelar en betydande roll i ungdomarnas liv
(Andersson, 2002). Majoritetens syn på en etnisk minoritet anses kunna påverka
minoritetens möjligheter när det gäller att söka arbete, val av boende och
utbildningsvägar. I Sverige finns den problematiska men mycket vanliga uppdelningen
mellan svenskar och invandrare. Den tankemässiga uppdelningen mellan en tänkt
etnisk majoritet (svenskar) och sammanslagning av olika etniska minoriteter
(invandrare) har funnits länge. ”Invandrare” är alltså ingen etnisk grupp, utan en
tillskriven kollektiv identitet av en kategori människor: icke-svenskar, ett sätt att
kategorisera utanförskap och annorlunda het (Andersson, 2002). De som är etnisk
minoritet i Sverige kan framstå att de tillhör ett lägre socioekonomisk område, de vill
säga att dessa individer inte har samma förutsättningar beroende på de
sociogeografiska områdena.
Den sociala delen av ett ledarskap har en betydande roll för allmänheten och
ideella verksamheter runt om i Sverige. Ledare som i vårt fall är ordförande hjälper
t.ex. styrelsemedlemmar att växa och utvecklas genom att tillfredsställa individens
individuella behov. Detta sker via anpassning av mål för de enskilda individerna, där
ledaren, gruppen och den större organisationen är i fokus (Bass & Riggio, 2006). Ett
redskap som ledaren ständigt bör förhålla sig till är kommunikationen, eftersom den
har en betydande roll. Kommunikation är viktig på så sätt att det hjälper ordförande att
utvecklas tillsammans med styrelsemedlemmarna.
Enligt Andersson (2009) är kommunikationen en viktig faktor för att ett arbeta ska bli
utfört så bra som möjligt. Författaren menar att produktiviteten och effektiviteten kan
påverkas både negativt och positivt på grund utav kommunikationen, det vill säga har
man en bra kommunikation så leder detta till ett effektivt arbetssätt. Författaren
förklarar även hur individens etniska bakgrund så som religion, kön, ålder och
!
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utbildning kan vara en stor bidragande faktor till att dessa har svårt att intrigera in i
arbetslivet. Detta av den anledning att dessa individer inte har den språkliga
kompetens som krävs i Sverige, vilket leder till att kommunikationen fallerar i kontakt
med andra. För att kommunikationen ska fungera bra så ska även individerna besitta
en funktionell kompetens, som innebär att individerna har kunskap om hur man
kommunicerar i olika sammanhang samt vad som är lämpliga i dem olika
situationerna. Ett sätt att kommunicera och utveckla individer är genom feedback
(Hassmén & Hassmén, 2010).
Enligt Hassmén och Hassmén (2010) är feedback en viktig beståndsdel i
kommunikationen som utförs till exempel inom grupper. Ledaren har som uppgift att
förmedla positiva och negativa feedback för att utveckla individen samt att göra dem
förstådda i handlingar. Detta utförs via kommunikation, vilket resulterar till en bättre
förståelse och att individerna kan dra nytta av erfarenheterna till framtida situationer.

!
!

14!

2.2 Teoretisk referensram
!
I detta kapitel tydliggör vi olika teorier samt perspektivens relevans till studiens syfte.
Perspektivet och teorierna som kommer användas är sociokulturellt perspektiv,
kommunikationens, dialogens och interaktionens betydelse, community of practice,
theories in action, den femte disciplinen och kolb- erfarenhetsbaserade lärande.

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande
!
I boken ”Lärande i praktiken” skriven av Säljö (2002) har sociokulturellt perspektiv
tagits upp som ett synsätt på lärande. Beskrivningen av lärandet sker först och främst i
ett samspel mellan individer som bland annat skapar tankar och åsikter, vilket i sin tur
leder till ett visst lärande som kallas för ett kollektivt lärande.
Ett kollektivt lärande kan ske på exempelvis föreningar, företag, organisationer till och
med ett helt samhälle. Mer specifikt så inriktar sig sociokulturellt perspektiv på vilket
sätt vi lär oss, som utifrån Säljö (2002) summerats med förhållande till de kulturella
omständigheterna vårt liv utspelar sig inom. De kulturella omständigheterna har en
direkt och indirekt påverkan på samspelet. Det har också en inverkan hur vi väljer att
handla utifrån det samspel och de kulturella sammanhang vi befinner oss i exempelvis
en specifik miljö. Det sociokulturella perspektivet binder samman en viktig
anknytning till människors tänkande och agerande, eftersom vi beter oss utifrån det vi
lär.
Wertsch (1991; 1998) och Mercer (1995) använder sig av sociokulturell
begreppsdefinition som ett sätt att lösa och utveckla förståelsen för lärandets avtryck
av de kunskaper och färdigheter som vi lär oss från. Med andra ord så lägger Wertsch
(1991; 1998) och Mercer (1995) stor vikt på hur människor formas när de deltar i
kulturella sammanhang samt hur individer bestämmer sig för att använda artefakter
som finns runt omkring dem. I olika kulturer och miljöer finns det faktorer som
påverkar hur man kommunicerar, vilket vi människor kan välja att ta till oss och
använda som redskap i vårt sätt att lära in. Dessa redskap använder vi oss av när vi
samspelar med andra människor. Nyckeln till det sociokulturella perspektivet på
lärandet är kommunikation, där individer kommunicerar med varandra med hjälp utav
artefakter.
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Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärandet bör individer interagera med andra
människor för att lära sig och kunna få feedback på hur man själv handlar utefter
uttalanden. I denna interaktion får individen en tydlig förståelse i sitt handlande, detta
för att se om handlingen speglar uttalandet (Vygotsky, 1986). Denna process kan ses
som en del av lärandet, vilket bidrar till att det sker en minskning mellan ord och
handlingar.

2.2.2 Kommunikationens roll i samspel
!
Kommunikation är ett centralt verktyg i samspel med andra människor i olika
situationer och händelser (Jönsson & Strannegård, 2009). Vygotsky (1986) framställer
att redskap som t.ex. de språkliga har en stor betydelse utifrån det sociokulturella
perspektivet för att förstå vår omvärld och handla i den. Därför kommer vi utgå från
det sociokulturella perspektivet där människor samspelar och kommunicerar med hjälp
av artefakter som miljön erbjuder. Dessa artefakter är väldigt meningsfulla och
användbara för människors utveckling samt för att skapa nya saker. Enligt Vygotsky
(1986) är artefakter ett annat ord för redskap som människor använder för att uttrycka
sig, tänka och kommunicera med.
Kommunikation beskrivs som ett hjälpmedel för att lagra information, kunskap
och förståelse hos individer samt bland grupper. Kommunikationsprocesser blir enligt
Säljö (2000) en central del i ett sociokulturellt perspektiv på lärandet där den
mänskliga individen lär och utvecklas tillsammans med andra. Det är med hjälp utav
kommunikation som människor tar del i kunskaper samt färdigheter och genom att få
höra andras erfarenheter för att förstå omvärlden vi lever i.

2.2.2.1 Dialog
!
Dialogens betydelse fyller en viktig funktion då vi anser att varje individ i en
verksamhet får utrymme till att säga sina tankar samt åsikter.
En verksamhet behöver genomgå processer när de skall komma gå igenom
förändringar eller uppnå ett visst mål, därför är dialogen väldigt viktig. För att driva
igenom ett resultat så måste individerna diskutera för att få fram bästa möjliga
lösningar, vilket generar till ett fastställande beslut. Dialogen betonar även en grund
!
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för en effektiv grupp där varje individ har med hjälp av dialogen möjlighet att fritt
bidra med egna tankar och frågeställningar (Senge 1990; Schein 1993).

2.2.3 Interaktionens betydelse
!
I det privata livet och i den offentliga verksamheten är alla individer behov i att lära
känna varandra, därför är interaktionen en viktig beståndsdel.
Även Stensaasen & Sletta (1997) understryker vikten av att känna samhörighet med
gruppen så att individerna gemensamt identifierar sig med samtliga.
”Forskning och erfarenheter visar att det finns mycket att vinna på att
basera arbete i grupp på ett tillitsfullt och öppet samspel, antingen
handlar det om lärare och elever, ledare och medarbetare”
(Stensaasen & Sletta, 1997, s. 13)
Interaktion kan ses som ett sätt att samtala med någon mer utöver än bara
vanlig verbal kommunikation. Med andra ord kan vi använda oss av fysiska rörelser
som t.ex. gester (Trost & Levin, 2004). Människor i synnerlighet kommunicerar hela
tiden. Detta genom tyst förmedling som Trost och Levin (2004) refererar till fysiska
rörelser och gester.

2.2.4 Community of practice
!
Teorin är framtagen och har utvecklats utifrån Jean Lave och Etienne Wenger (1991)
om situerat lärande. Teorin community of practice bygger att individer inom en
verksamhet som t.ex. idrottsförening har ett gemensamt engagemang. Detta innebär att
individerna samspelar med varandra för att uppnå verksamhetens mål och visioner.
Teorin menar att praktiken som utförts ger förutsättningar för lärande och via samspel
med andra lyckas gå från en oklar förståelse till en gemensam förståelse för
verksamheten. Nyckelbegreppet community of practice, även kallad
”praktikgemenskap”, menar att människor deltar i olika situationer för att skapa en
gemensam förståelse för den situationen de befinner sig i. Lave och Wenger (1991)
!
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menar att det är via ett aktivt deltagande i arbetet som man lär sig genom att interagera
med andra runt omkring sig.
Jean Lave och Etienne Wenger (1991) påpekar även att en nykomling eller
någon som inte haft en klar förståelse i en verksamhet börjar som en legitimerat
perifert deltagare och förflyttar sig sakta till en fullvärdig deltagare. Wenger (1998)
menar att en individ som besitter med mest kunskap är en fullvärdigmedlem. Målet
med verksamheten är att alla ska bli förstådda och att det förs en interaktion med
individerna runt omkring. De individer som inte har full förståelse för verksamheten
befinner sig i utkanten, vilket inte anses vara negativt utan kunskapen som denna
individ besitter är en tillgång i verksamheten. Detta för att Community of practice inte
utesluter någon individ i en verksamhet utan inkluderar alla (Wenger, 1998).
Praktiken har en stor betydelse i denna teori vilket har en helt avgörande roll för
lärandet.

2.2.5 Theories in action
!
Theories of action har utvecklats i form av två modeller där de utgör två olika
principer, theories in use och espoused theories. Espoused theories menar att vi
människor har mål, antaganden, normer och värderingar som vi påstår vara
vägledande och står i grund till våra beteenden. Argyris (1990) menar att espoused
theori har en omfattande betydelse på det sättet att det gäller alla sorters människor,
som till exempel unga eller gamla, kvinna eller man, minoritet eller majoritet, rik eller
fattig, väl utbildad eller outbildad. Författaren bekräftar även att modellen går att
applicera på alla människor på så sätt att modellen inte ändrar sig beroende av hur
olika personers livsstil ser ut. Däremot så menar Argyris (1990) att theories in use
skiljer sig i de grundläggande värderingar och normer där individ befinner sig i
praktiken, de vill säga på en arbetsplats eller i vardagen. Beteendet kan visa sig bli
annorlunda när personen väl utför en handling än vad personen tidigare uttalade sig
om hur en han eller hon skulle handlat i en given situation utifrån sina normer och
värderingar.

2.2.6
!
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Senge (1990) har framställt vad som karakteriserar gemenskapen i lärande
verksamheter och grupper. Senge (1990) betonar gruppens betydelse som grund för
att lära sig tillsammans och att kritiskt reflektera, vilket det sociokulturella
perspektivet förespråkar om. Öppen dialog gör att gruppen kan nå mycket längre än en
ensam individ. Senge (1990) poängterar även att en bra lärande grupp bör innehålla
individer med olika former av egenskaper och erfarenheter.
Enligt Senge (1990) bör gruppen inrikta tankarna på hur de kan förbättra
gemenskapen. Det är viktigt att undvika att köra fast, de gäller att bara kämpa mot
problemen. Visioner och mål inom grupper är viktiga kraftkällor, de vill säga hur
individerna ska utnyttja dessa krafter för att uppnå framgång.
När människor är en del av en väl fungerande grupp ger känslan av meningsfullhet den
starkaste upplevelsen. Man talar om att tillhöra något som är mer betydelsefullt än
man själv, om att skapa och prestera. Utan samhörighet och medkänsla blir visionerna
egocentriska och när vi lyckas förverkliga dem kommer de inte att skänka
tillfredsställelse, de är inte bra för någon.
Verksamheter lär sig genom att enskilda människor använder sin kompetens i
kollektivt lärande. Den enskilda individens utveckling är ingen garanti för att företaget
utvecklas, men det är en nödvändig förutsättning.

2.2.6.1 Gruppens möjligheter

Figur 1 (Senge, 1990, s. 216).
Om vi ska beskriva en grupp där ett antal individer med olika förmågor vill få sin vilja
igenom så finns det möjlighet att det drar åt olika håll, på samma sätt som figur 1 har
konstruerats. Det grundläggande kännetecknet för en grupp som saknar rättning är att
mycket energi slösas bort. Den stora pilen symboliserar verksamhetens färdriktning
!
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och de små pilarna föreställer individernas färdriktning. Varje medlem i gruppen kan
arbete mycket hårt, men insatsen övergår inte på ett effektivt sätt till en
gruppinsatsinsats som kommer dela gruppen till godo (Senge, 1990).

Figur 2 (Senge, 1990, s. 216).
I en rättad grupp, drar allas ansträngningar åt samma håll, dvs. de enskilda
individernas energiflöden samlas i en gemensam fokuserad ansträngning. Det kan
liknas vid den koncentrerade effekten i en laserstråle jämfört med en glödlampas
spridda ljusflöde (Senge, 1990).
I gruppen har medlemmarna ett gemensamt syfte, en gemensam vision och
förståelse för hur man kan komplettera varandra på bästa sätt. Men visionen har inte
tillkommit genom dekret utifrån.

2.2.7 Kolbs - erfarenhetsbaserad lärande
!
Med hjälp utav Kolbs (1996) teori angående erfarenhetsbaserad lärande skall vi
försöka kartlägga interaktionen bland styrelsemedlemmarna, de vill säga om praktiken
erbjuder medlemmarna att reflektera samt diskutera i sitt arbete. Teorin grundas på
erfarenhetsbaserad lärande fungerar likt en cykel, där den genomgår fyra faser. En
cykel som genomgår fyra faser.

!
!

20!

Figur 3. Kolbs modell för erfarenhetsbaserat lärande

(Granberg & Ohlson, 2009, s.36)

Konkreta erfarenheter, observation och reflektion, bildande av abstrakta begrepp och
teorier samt aktivt prövande och experimenterande är de fyra faserna. När en händelse
eller handling har genomförts så observeras den och utifrån detta så förs en reflektion
kring vad som skedde och varför det blev som det blev.
Resultatet av reflektionerna bildar en uppfattning om händelsen, för att kunna testa det
igen som i sin tur medför att den individen som blev påverkad av händelsen ändrar
eller bidrar till annan konkret förändring i handlingssättet. Jean Lave och Etienne
Wenger (1991) skriver även att Kolbs teori om upplevelsebaserat lärande är en av de
mest dokumenterade och anpassade modeller för tränare samt utbildare.
”Kolbs model that might be useful in the coaching arena”
(Lave & Wenger, 1991. s, 16)
De talar även om att teorin är användbar för personer som utbildar andra individer där
nya kunskaper och färdigheter sker i en process. För att styrelsemedlemmarna ska
förbättra sig i styrelsearbetet så bör de reflektera och ge feedback till varandra
eftersom det leder till utveckling enligt Kolbs modell (Kolb, 1996).

!
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3 Metod
Kapitlet har delats upp i flera kategorier i syfte till att presentera olika delar av
metodgenomförandet i studien. I detta kapitel kommer vi att upplysa om metodvalet
samt studiens urval, tillvägagångsätt, datainsamling, analysmetod och etisk
hänsynstaganden.

3.1

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

I denna studie har vi inspirerats av vissa delar inom fenomenologi där Fejes och
Thornberg (2009) beskriver att intervjuer är lämpligast och hur forskaren ska
analysera datamaterialet. Det centrala i den vetenskapliga utgångspunkten är att förstå
människors upplevelser och erfarenheter. Vilket vi kopplar till syftet då vi ska studera
styrelsemedlemmarnas erfarenheter och upplevelser av den sociala interaktionen inom
styrelsen samt vilken betydelse dessa erfarenheter har på styrelsemedlemmarnas
engagemang i en idrottslig ideell verksamhet med olika etniska bakgrunder.
Fenomenologi innebär att forskaren beskriver enskilda individers subjektiva
upplevelser och erfarenheter av en händelse t.ex. hur individers erfarenheter beskriver
olika fenomen (Fejes & Thornberg, 2009). Med tanke på att vi har intervjuat personer
om deras självupplevda uppfattningar och erfarenheter så valde vi att inte ha
förutfattade meningar kring fenomenet interaktion. Resultatet av det medförde att vi
fick deras perspektiv på interaktionen utan vårt egna avtryck av interaktion. Detta är
en väldigt viktig grund i fenomenologiska forskningsprocessen, det är genom andras
perspektiv och erfarenheter som våra egna perspektiv blir tydligare. Varje individs
erfarenhet blir en upplevelse. Intervjumaterialet analyserades genom
intervjupersonernas perspektiv utan våra egna tolkningar. Vi har försökt att skapa en
”mening” med hjälp utav deltagarnas erfarenheter och upplevelser kring fenomenet.
Denna metodansats använder sig av två metoder för datainsamlingen, intervjuer samt
självrapporter. Dock kommer vi endast att använda oss utav intervjuer utifrån det
fenomenologiska metodansatsen, då vi inspireras av att undersöka deras upplevelser
och erfarenheter av samspelet mellan individerna där vi kommer ställa öppna frågor
under intervjuerna. Det vill säga att vi har kompletterat denna metodansats med att
utföra en observation för att kunna se människors handlande i praktiken utifrån det
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som sägs i intervjuerna. Vi kommer med hjälp utav observation att studera
interaktionen mellan styrelsemedlemmarna utifrån deras egna erfarenheter och
uppfattningar samt vilken betydelse det har på styrelsemedlemmarnas engangemang.
Fejes och Thornberg (2009) förklarar även att fenomenologiska intervjuer används av
antingen ostrukturerade eller halvstrukturerade intervjuer.
Anledningen till att vi bara inspireras av denna metodansats är för att vi enbart
använder oss utav vissa delar i metoden. Det som inspirerat oss utifrån den
fenomenologiska metodansatsen är hur vi formulerat syftet, det vetenskapliga
förhållningsättet då vi försöker skapa en mening utifrån deltagarnas erfarenheter samt
upplevelser, datainsamling, transkribering och slutligen analyserat materialet då vi
upptagit delar av intervjuerna som exempelvis viktiga citat som ger större förståelse i
texten.

3.2 Tillvägagångssätt
Vi fick chansen att kontakta Andersbergs IK, som var intresserade i att samarbeta med
studenter. Vilket ledde till att vi kontaktade deras ordförande per telefon för att
bestämma ett möte som skulle leda till mer detaljerad information. Vi inledde samtalet
med att presentera oss och delvis lära känna ordförande genom att förstå
verksamhetens arbetsinsats. Sedan förde vi vidare samtalet kring vad verksamheten
själva var intresserade med detta samarbete. Det visade sig att vår kompetens och
ordförandes intresseområde gällande verksamheten stämde överens.
Datainsamlingen genomfördes på de platser där verksamheten utför sina
dagliga arbeten i början av december månad år 2012. Platsen där datainsamlingen
framtogs valdes av den anledningen att intervjupersonerna ska känna sig trygga i den
omgivningen dem befinner sig i. Vi anser att detta i sin tur kan leda till mer
djupgående svar av intervjupersonerna. Även Svensson (2011) rekommenderar att föra
datainsamlingen i en miljö där samtliga medverkande känner trygghet.
Vi använde oss utav intervjuer och en observation för att samla in empiriska
materialet. Vi inledde datainsamlingen med att observera styrelsen i deras
månadsmöte. Vi använde oss utav observationsschema (se bilaga 2) för att samla in
relevant information samt få en struktur. Observationsschemat var indelat i fyra olika
kategorier för att underlätta analyseringen av det insamlade resultatet. För att få så
!
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mycket information av observationen valde vi att dela upp dessa fyra kategorier
mellan oss tre forskare. Efter observationen så återupptogs frågan om det fanns
intresse att bli intervjuad bland styrelsemedlemmarna. Styrelsen hade fått information
innan observationen om att bli intervjuade. Trots det frivilliga engagemanget i
styrelsen så erbjöd sig fyra stycken att ställa upp på en intervju.
Vi genomförde fyra intervjuer (se bilaga 1) vid tre olika tillfällen, detta för att
vi skulle anpassa oss efter styrelsemedlemmarnas vardagliga yrke och deras möjlighet
att närvara. Vi valde att samtliga forskare skulle vara med och delta vid varje intervju.
Anledningen till detta var att vi skulle komplettera varandra vid genomförandet av
intervjuerna. Det föll oss naturligt för hur vi skulle utföra själva intervjun. Ett redskap
som användes var en inspelnings apparat, för att inte gå miste om relevant information
som örat inte lyckas uppta. Det inspelade empirin är en nyckelmetod vid utförande av
datainsamling, eftersom vårt minne inte kan minnas allt vi hör under intervjuerna. Vi
anser att det inte går att anteckna i samma takt med den som vi intervjuar och
samtidigt delta aktivt i intervjun. Flera viktiga anteckningar kommer därför inte att
upptas. Bryman (2008) och Vetenskapsrådet (2002) menar att de empiriska data bör
dokumenteras som i sin tur lyfter tillförlitligheten i studien. Vilket vi har tagit efter
genom att transkribera och analysera empirin som upptogs vid observation och
intervjuer.

3.3 Urval
!
Urvalet till studien skede på så sätt att verksamheten kontaktade Högskolan i
Halmstad. Vi fick höra om verksamhetens intresse som var att effektivisera deras
arbetssätt och öka engagemang, vilket resulterade till att vi valde att ta kontakt med
verksamheten då vi ansåg att det var väldigt relevant för kursens innehåll och
personliga intressen. Med andra ord så gick vi inte ut själva och sökte efter en praktik
till vår studie, utan alternativet fanns redan när vi påbörjade tankeprocessen till
uppkomsten av studien.
Styrelsen har månadsmöten, i och med detta så tänkte vi ta tillfället att observera
de. Innan observationen utförs så krävs det enligt Ahrne och Svensson (2011) att
forskaren får ett godkännande av personerna som är i fokus för studien. Det är väldigt
viktigt eftersom att studien berör den miljön som individen arbetar och där personen
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känner sig trygg i. Valet av intervjupersonerna (IP) i Andersberg IK var självklart då
vi enbart studerade styrelsen. De individer som blev utvalda var de som hade tid och
möjligheten till att ställa upp på en intervju. Totalt genomfördes det fyra intervjuer
samt en observation. Vi har valt att hålla styrelsemedlemmarna anonyma angående
identifiering av etnicitet. Vi kan säga att det förekommer blandade etnicitet i styrelsen
då vissa har en svensk etnisk bakgrund och andra men en annan utländsk bakgrund.
Detta gör vi för att styrelsemedlemmarna är väldigt få och därför kan deras identitet
avslöjas.

3.4 Datainsamling
Vi genomförde fyra intervjuer på personer som sitter i styrelsen, samt att vi
observerade ett möte där styrelsemedlemmar aktivt deltog under mötet. Innan
intervjuerna och observationen ägde rum var vi tvungna till att få ett godkännande av
styrelsemedlemmarna, vilket behövs enligt Ahrne och Svensson (2011). Strukturen
som användes på intervjuerna grundades efter en halvstrukturerad intervju, detta för att
individerna ska få ett större utrymme till egna och mer djupgående svar under
intervjun (se bilaga 1). Detta nämner även Fejes och Thornberg (2009) i den
fenomenologiska ansatsen där forskaren använder sig av en halvstrukturerad intervju
genom att ställa öppna frågor vid samspel med individer under en intervju. Med tanke
på att vi är tre personer i studien så kunde vi delegera uppgifterna, där var och en
kunde lägga fokus på sin uppgift. En av oss hade uppgiften att intervjua, den andre
antecknade viktiga svar och den tredje reflekterade över svaren samt bidrog med
följdfrågor. Observation som gjordes var en icke-deltagande observation, detta för att
inte förstöra stämningen bland styrelsemedlemmarna (Fejes & Thornberg, 2009).

3.5 Analysmetod
Det empiriska materialet analyserades redan vid första intervjuerna och under
observationen, vilket Elvstrand, Högberg, och Nordvall (2009) beskriver som första
delen av de tre tolkningsgraderna. De beskriver att genomförandet vid observationer
tolkas detaljerat via anteckningar och även de inspelade materialen av intervjuer som
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senare transkriberas för att skapa fördelaktigare förutsättningar för analysarbetet.
Observationsanteckningar utfördes på plats, genom att anteckna vid
observationstillfället. Bearbetning av det transkriberade materialet beskrivs som den
andra tolkningsgraden. Vi fördjupade oss i det insamlade materialet för att kunna göra
tolkningar.
”Det innebär att göra tolkningar som går utöver det vardagliga sättet att
tolka verkligheten och som ofta tas för givet som det självklara och
naturliga”
(Fejes & Thornberg, 2009, s.185)
Observationsanteckningarna samt intervjusvaren analyserades och bearbetades för att
vi senare skulle kom fram till olika kategorier. Utifrån våra tolkningar av den
insamlade empirin diskuterade vi och sammanställde kommande kategorier i
resultatet. Vi började med att arbeta med transkriberingen av intervjuerna genom att
dela in innehållet som vi ansåg tillhöra till en viss kategori i olika ämnesområden som
är kopplade till frågeställningarna. Efter att ha analyserat observationsanteckningarna
samt transkriberingarna så separerade vi bort irrelevant innehåll som fanns i det
empiriska materialet. Vi ansåg att materialet inte hade någon betydelse för resultatet i
studien. Däremot så sparades den irrelevanta empiriska materialet som togs bort
eftersom att detta material skulle kunna vara till användning senare i studien.
Denna metod gynnade studien på så sätt att vi fick en inblick i både uttalanden
och handlingar. Observation användes som ett sätt att förstå intervjusvaren bättre, det
vill säga som ett komplement till intervjusvaren. Observationen var inte så lång som vi
hade hoppats på, men den var tillräckligt lång för att kunna observera olika händelser
under styrelsemötet. Enligt Fejes och Thornberg (2009) är varje kvalitativ studie unik,
denna metodansats utgör både en styrka och en svaghet i forskning. Det positiva med
vår observation är att styrelsemedlemmarna tillåts att använda sig utav egna
erfarenheter samt insikter för att vi som forskare kan skapa en uppfattning om deras
förståelser kring ett fenomen. Fördelen med denna icke deltagande observationen är att
vi som forskare inte blir en central roll under observationen men trots detta så får vi ha
i åtanke att vi kan påverka individen. Observationspersoner kan bli påverkade av att
bli iakttagna, vilket kan hämma resultatet då personerna kan blir återhållsamma under
observationens gång. Dock har vi i efterhand konstaterat att individernas erfarenhet
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vid stora möten inte hämmat studiens resultat då vi observerade mötet. Det vill säga att
vi som observatörer inte medverkar under styrelsemötet och försöker hålla oss på
avstånd så att vi inte syns.

3.6 Etisk hänsynstaganden
Som forskare i denna studie så bör vi förhålla oss till vissa grundprinciper samt
normer kring utförandet av en kvalitativ metodansats som baserar på intervjuer och
observationer (Ahrne & Svensson, 2011). Vi måste med andra ord hela tiden förhålla
oss så vi inte bryter mot dessa etiska hänsynstaganden, som är informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Vidare i detta kapitel förklaras vad dessa olika krav innebär och hur vi har förhållit
oss till dessa.
Informationskravet
Med informationskravet så menas det att intervjupersonerna måste blivit informerade
om deras villkor och deras betydelse för undersökningen. Vidare bör även de
intervjupersonerna fått information, om att deras medverkan är frivilligt som med
andra ord menas att de får avbryta samt säga ifrån om de inte längre vill delta i
intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Om intervjun avbryts på grund av detta så tas inte
empirin med av de lilla som framkommit. I och med detta så har det i sådana fall
räknas bort och då inte är med i resultatet, vilket vi avräknat och konstaterat som
bortfall. Vi förhöll oss till informationskravet genom att informera
styrelsemedlemmarna före observation och intervjun om deras autonomi, de vill säga
om att vara med och själv bestämma över sitt eget deltagande.

Samtyckeskravet
Vetenskapsrådet (2002) beskriver samtyckeskravet som ett godkännande av
intervjupersonen. Individen får själv bestämma villkor och hur länge personen vill
medverka i intervjun. Platsen där intervjun äger rum måste också tas hänsyn till genom
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att låta intervjupersonen välja rum och miljö. I vårt fall så rekommenderade vi deras
vardagliga miljö där de utför verksamhetens uppgifter och utifrån detta få ett samtycke
från intervjupersonerna.
Konfidentialitetskravet
All information som vi fått fram till studien har behandlats utifrån
konfidentialitetskravet. Enligt vetenskapsrådet (2002) innebär det att forskaren ska
behandla empiren på ett sätt där obehöriga inte kan få ta del av det. Detta med
anledning till att intervjupersonerna inte ska kunna identifieras. Men generell
information som arbetstitel samt utbildningen anses inte vara avslöjande vid
identifiering av intervjupersonerna, utan snarare mer relevans till arbetet. Vi har tagit
hänsyn till denna princip dock har vi fått ett godkännande som innebär att vi får
namnge föreningen i studien. Skälet till detta var att det fanns en efterfrågan av
ordförande tillsammans med styrelsen att ta med idrottsverksamhetens namn i studien.
Det gavs ett skriftligt godkännande av ordförande som intygar på att vi får använda
namnet i studien. Vi som författare valde även att använda föreningens namn av den
anledningen att det blir mer konkret och trovärdigt.
Nyttjandekravet
Nyttjandekravet är viktigt av den anledningen att vi som forskare måste ta hänsyn till
att uppgifter som framkommit under datainsamling får bara användas för
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Som i vårt fall så användes
datainsamlingen enbart till studiens syfte och absolut inte till andra obehöriga
personer. Kontaktuppgifterna till våra intervjupersoner presenteras inte i studien, detta
för att vi har tagit hänsyn till nyttjandekravets betydelse.
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4 Resultat
Intervjusvaren under styrelsemötet har resulterat till tre övergripande kategorier
utifrån resultatets innehåll. Vidare har vi ytterligare delat två av de tre övergripande
kategorierna för att koppla och besvara till frågeställningarna samt syftet – Syftet
med studien är att studera styrelsemedlemmarnas erfarenheter och upplevelser av den
sociala interaktionen inom styrelsen samt vilken betydelse dessa erfarenheter har på
styrelsemedlemmarnas engagemang i en idrottslig ideell verksamhet med olika etniska
bakgrunder.
 Interaktionens betydelse i praktiken
- Interaktion, nyckeln till en framgångsrik ideell verksamhet
- Interaktionens betydelse för gemensam färdriktning mot samma mål
 Styrelsemedlemmarnas sätt att kommunicera och dess påverkan på
engagemanget utifrån deras arbetssätt
- Problematiken i kommunikationens inflytande på styrelsemedlemmarna för att
driva verksamheten framåt
- Kommunikationens betydelse för ett effektivt arbetssätt
 Etnicitetens och kulturens påverkan i en ideell verksamhet

4.1 Interaktionens betydelse i praktiken
4.1.1

Interaktion, nyckeln till en framgångsrik ideell verksamhet

Samtliga i styrelsen betonar hur interaktionen i praktiken är avgörande för en
framgångsrik verksamhet. Individerna menar att de hjälps åt för att lösa problem, få
fram ett resultat och strukturera upp arbetet. I praktiken måste alla bli involverade så
att varje individ känner sig delaktig, vilket leder till ett ökat engagemang. Det ideella
arbetet i styrelsen är inte ett ensamt arbete, eftersom att medlemmarna är i behov av
varandra för att det ska resultera till en god sammanhållning.
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”Det är viktigt att kommunikation fungerar för annars har
man ingen sammanhållning. Och har man inte det så fungerar
inte föreningen heller och det speglar sig rätt så tydligt.”
(IP4)
Det framgår att interaktionen inom styrelsen är betydelsefull. De beskriver även att
samtliga medlemmar har olika åsikter och detta leder till att de motstrider varandra.
Trots detta så vill de upprätthålla stämningen genom ett positivt bemötande där
styrelsen möter varandra med respekt och glädje. Dock önskar flera
styrelsemedlemmar att interaktionen ska bli mycket bättre mellan alla i styrelsen.
Eftersom interaktionen i de olika leden fallerar, vilket leder till att individerna inte
känner sig delaktiga när informationen inte kommer fram.
“Styrelsen har en jättestor uppgift och vi hade kunnat göra det mycket
bättre om vi hade lyssnat. Jag tror vi kan skrämma iväg de som är
osäkra på arbetet och vad som förväntas av dem på vad som ska göras.
Det är jätteviktigt att veta annars tror man inte man har någon
betydelse och gå runt och inte veta vad man ska göra”
(IP2)
Varje individ i styrelsen besitter på kunskap som blir oanvändbar då interaktionen
fallerar. Det som fallerar är när kompetens blir oförbrukbar, vilket sker när en individ
har en oklar uppfattning av arbetsuppgifterna. Intervjupersonerna medger även att
individen ska få känna sig delaktiga genom att varje individ får ta ansvar och ha
möjligheten att utföra ett arbete utefter sin egen förmåga.
Styrelsemedlemmarna skulle vilja komma varandra närmare för att tillsammans stärka
och behålla engagemanget. Intervjupersonerna strävar och understryker att alla
medlemmar i styrelsen ska känna sig delaktiga och kunna påverka samt utveckla
verksamheten.
”Det är ingen som har sagt - varför har ni inte sagt detta? osv. Det har
också att göra med hur mycket man lyssnar, för att information är alltid
viktigt.”
(IP2)
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Något som vid upprepande tillfällen framkommer under observationen och
intervjuerna är att samtliga påpekar betydelsen av att lyssna på varje individ i
verksamheten. För att en styrelsemedlem ska få dela med sig av sin kompetens samt
att mottagarna aktivt lyssnar på informationen som förmedlas.

4.1.2

Interaktionens betydelse för gemensam färdriktning mot samma mål

Andersberg är ett områden med många nationaliteter där det finns ett sämre rykte
kring området, vilket inte ger positiva reaktioner hos befolkningen i Halmstad. Detta
har orsakat att Andersberg fått ryktet som ett problemområde. Styrelsemedlemmarna
är väl medvetna om verksamhetens potential och kunna nå ut till ungdomarna i mån av
en hälsosammare livsstil. Medlemmarnas övergripande mål till att medverka är att ta
del av den stora utvecklingsmöjligheten som finns i verksamheten.
” […] vårt mål är att skapa en delaktighet och vårt mål är att folk ska
utveckla sig idrottsmässigt men även samarbetsmässigt och mycket
annat runt omkring för att idrotten har en väldig väldigt stor betydelse
bara inte i idrottslivet men även i privatlivet.”
(IP1)
De övergripande målen som verksamheten vill uppnå är som det IP1 beskriver i
föregående citat. Men resultatet visar att samtliga styrelsemedlemmar har sina egna
uppfattningar för att uppnå verksamhetens övergripande mål, t.ex. att bredda det
sociala närverket, komma ut i arbetslivet och att ge ungdomar ett annat alternativ än
att hamna på gatan.
”Det är att bli en, en alltså lagom stor idrottsförening, det menar jag
att få med sig alla bitarna, ungdomar seniorer. Gärna brett med flera
olika sporter, men då måste även alla inom verksamheten som styrelse,
tränare och spelare vara med dels barnen och föräldrarna ska vara
engagerade så att det blir ett socialt nätverk. Så det blir en omtalad
idrottsförening i Halmstad.”
(IP2)
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Personerna i styrelsen är väl medveten om de värdegrunder och de visioner den arbetar
för, vilket är att hjälpa ungdomarna i området genom idrotten och att lyckas med
verksamheten på långsikt. Det framgår av intervjupersonerna att de önskar en ännu
bättre gemenskap där de får samspela med varandra för att skapa en större förståelse
kring vad var och en vill uppnå med sitt deltagande i verksamheten. Interaktionen är
en viktig grundpelare för att individer i en verksamhet ska sträva åt samma
färdriktning, av den anledningen att styrelsemedlemmarna ska arbeta mot samma mål.
Det finns ett långsiktigt mål där man jobbar för att göra en insats i samhället och att
göra Andersbergs IK större. Utmaningen att få klubben att överleva är en anledning till
att flera styrelsemedlemmar engagerar sig och driver verksamheten framåt.
”[…]måste göra en tjänst och via idrotten komma in i arbetslivet, i det
sociala livet och samhällslivet de ska inte hamna utanför McDonalds
för de har en viss aktivitet inom idrotten […]Det är våra barn, jag
brukar säga att det är mina barn.”
(IP1)
”Vi jobbar mycket för barnen i Andersbergs område och det tungt och
jobbigt men samtidigt är det ett mål. Når vi det och når ungdomar så
att de inte är ute på gatan om nätterna så har vi vunnit rätt mycket.”
(IP4)
Det finns en klar och tydligt bild hos varje intervjuperson kring verksamhetens
övergripande mål där man vill hjälpa ungdomar, vilket är anledningen till varför
klubben existerar idag. Deras motiv är uppenbara till varför man vill engagera sig. I
grund och botten så strävar alla i styrelsen efter samma övergripande mål som
verksamheten står för. Styrelsemedlemmarna har alla en önskan att förbättra
verksamheten dock är samtliga medlemmars uppfattningar och mål väldigt olika.
Resultatet visar att individernas personliga mål skiljer sig från varandra trots
verksamhetens klara och övergripande mål.
Det framgår utifrån datainsamlingen att interaktionen är en viktig funktion för
styrelsemedlemmarnas färdriktning mot gemensamma mål i den ideella verksamheten.
De själva bekräftar betydelsen av interaktionen då den skulle förbättra deras förståelse
i styrelsegruppens arbete och skapa en tydlighet i deras arbetssätt för att uppnå
verksamhetens mål och visioner.
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4.2 Styrelsemedlemmarnas sätt att kommunicera och dess
påverkan på engagemanget utifrån deras arbetssätt
4.2.1

Problematiken i kommunikationens inflytande på styrelsemedlemmarna
för att driva verksamheten framåt

Det finns en tydlig förståelse hos individerna i den mångkulturella verksamheten om
hur betydelsefull och viktig kommunikationen för öka engagemanget. De är eniga om
att kommunikationen är viktig och att den måste fungera bra då verksamheten ska
jobba mot samma mål samt visioner. Det framgår även att det är viktig att ge varandra
möjlighet att framföra sin åsikt, men även att få möjlighet att bidra till en lösning i
olika moment.
”Vi har sagt det att det ska finnas utrymme för att föra en dialog och
diskussion för om man behöver utveckla sig i vissa frågor då kan man
få lite hjälp.”
(IP1)
Kommunikationen i styrelsen är inte alltid ”rätt” i alla leden, vilket har påverkat
engagemanget. Av den anledningen att det finns en tendens att medlemmarna tar på
sig mycket ansvar, vilket leder till att styrelse arbetet i vissa moment fallerar på grund
av kommunikations brist. Ordförande är den person som har övergripande uppsikt och
är den drivande figuren i verksamheten. Men informations förmedling uppifrån och
ner är oftast den bristande delen i verksamheten.
”Styrelse arbetet fallerar lite där då kommunikation brister […] det är
väldigt viktigt med struktur.”
(IP4)
I styrelsemedlemmarnas sätt att kommunicera med varandra under mötet har blivit
betydligt mycket bättre eftersom att de har utvecklat en argumentations teknik. Denna
teknik gör så att det blir struktur under möten, de vill säga att när en individ framför
sin åsikt så ska den har förberett en motivering till varför man tycker på ett visst sätt.
Sättet att kommunicera, delegera ut arbete samt att genomföra ett arbete kräver
struktur när individer interagerar med varandra, vilket de definierar som
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kommunikationsstruktur. Det har blivit mycket bättre dels för att
argumentationstekniken under mötena har blivit bättre. Med argumentationstekniken
vill medlemmarna visa en tydlighet i arbetet där framför allt mötena ska vara väl
förberedda och väl strukturerade. De vill skapa en förståelse i sättet de kommunicera
med varandra, de vill säga att individerna motiverar sitt svar för att skapa en tydlighet.
Anledningen till varför det är strukturerat på detta sätt är för att skapa en gemensam
förståelse om vilka beslut som ska fattas. Denna typ av argumentations teknik hjälper
individerna till att förstå varandras åsikter och värderingar, för att slutligen dra samma
slutsatser samt kunna blicka framåt i sitt arbete.
Intervjupersonerna talar om hur viktigt det är att ge feedback till sina kollegor.
Det är både indirekt och ibland tappar de den feedbacken som krävs för att utvecklas.
För att kunna gå vidare i sitt arbete använder de feedback som ett redskap av den
anledningen för att komma vidare i deras arbete. Det visar sig vara en sluten dialog
som inte tillåter någon öppen dialog vilket hämmar viljan av att engagera sig och
delta. Med andra ord så tycker de att kommunikationen inte är fullständig. Det ges inte
utrymme att kommunicera med varandra i form av feedback där personerna får dela
med sig av sina åsikter. Intervjupersonen (IP2) uttalar sig om hur kommunikationens
struktur ser ut:
”Men vi har ingen öppen dialog med positivt och negativt om hur det
gått. […] det är inte alltid det jag har lärt mig som är rätt sätt, men då
vill jag gärna önska att någon berättar för mig så kan jag lära mig av
det”

(IP2)

Intervjupersonen (IP1) besvarar frågan huruvida mycket tid styrelsen lägger på att
kommunicera:
”Inte tillräckligt mycket. Kanske borde man verkligen lägga mer fokus
på dem.”
(IP1)
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Det ges tydliga riktlinjer att kommunikationen är ofullständig. Det nämns även av
enstaka medlemmar att strukturen på kommunikationen och den öppna dialogen inte
är väl disciplinerad som det önskas. Fokusen bör ligga mer på utveckling i
kommunikationsstrukturen, där delegering samt utförandet av arbeten blir tydliga och
att alla blir delaktiga. Trots de brister som kommunikationsstrukturen har påverkat
styrelsen, så är gemenskapen bland medlemmarna bra. Medlemmarna har en god
gemenskap fast kommunikationen fallerar.
”Egentligen skulle man hoppas på att vi hade umgåtts mer, hitta på
saker utanför föreningen. Som sagt alla har olika arbetet och svåra och
få tag på. Vissa sitter även i andra föreningar så att, men vi känner väl
varandra så pass väl och vi drar åt samma håll.”
(IP4)
”Vi har känt varandra länge många av oss, jag har jobbat med vissa av
de och vissa har kontoret här. […] de är gemenskap. Vi kan diskutera
men det är inga hard feelings. ”
(IP3)
De flesta styrelsemedlemmar är eniga om att gemenskapen är bra, dock att
kommunikationen är bristande på grund ut av att dem flesta individer har ett annat
yrke som upptar tiden från det ideella arbetet. Intervjupersonerna menar att det
ovannämnda påverkar engagemanget hos individerna i styrelsen. Faktum är att dem
flesta medlemmar känner varandra privat och har arbetat med varandra i en lång
utsträckning, vilket underlättar förståelsen trots att kommunikation är ofullständig.
Medlemmarna är väl medvetna om kommunikations problem, de besitter den
kompetensen för att förstå problematiken men är oeniga om hur det ska lösas.
Individerna i styrelsen anser att de inte finns tillräckligt med tillfällen där de kan
reflektera och diskutera för att förbättra kommunikationen samt stärka gemenskapen.
Delar av styrelsen poängterar betydelsen av att resonera med varandra för framtida
bruk, detta för att gynna kommunikationen och gemenskapen.
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4.2.2

Kommunikationens betydelse för ett effektivt arbetssätt

Styrelsen har en bra gemenskap, på det sättet att de antingen känner varandra privat
eller har arbetat med varandra sen tidigare. Det finns skildringar i arbetssättet hur
vidare det ideella arbetet ska utföras, de vill säga individuellt och kollektivt.
Medlemmarna strävar efter en utveckling i sättet de arbetar. För flera medlemmar är
arbetsuppgifterna tydliga och klara.
”[…] men det kan också bero på att jag jobbar här. Jag menar, jag har
ett jobb där jag själv styr hur jag jobbar. […] Jag har ju rätt att i
jobbet kunna ringa för Andersbergs IK, så det har ju blivit lite
naturlig.”
(IP3)
Det framkommer tydligt att ett fåtal individer arbetar med idrottsföreningen under sin
egen arbetstid för att göra en insats i den ideella verksamheten, vilket hämmar då
kommunikationen har en inverkan på arbetssättet. Datainsamlingsmaterialet har visat
att styrelsen arbetar väldigt distanserat från varandra, vilket gör att kommunikationen
borde få en central roll. Men enligt uttalanden av intervjupersonerna så fallerar
kommunikationen och effektiviteten på arbetssättet.
Detta bidrar till att individer som har denna möjlighet kan engagera sig mer eftersom
det finns tid att utföra arbetet under bekväma tider. Men det går även att utföra det
ideella arbetet i verksamhetens lokaler som exempelvis klubbstuga. Detta har
resulterat att vissa individer känner sig distanserade i det pågående projektet då de inte
har möjlighet att delta vid alla tillfällen när arbete utförs. Därför önskar de mer aktivt
lyssnande, öppenhet och ärlighet på grund av den begränsningen de har gällande
närvaron vid utförande i arbetet. Det poängteras även vikten av disciplin vid
styrelsemöten:
”[…] vara mer förberedda och att det inte är någon fikarast, lite mer
disciplinerad inklusive mig själv”
(IP2)
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Alla personer bör förbereda sig inför möten så informationen som tas upp blir väl
ihågkommen och bearbetad.

4.3 Etnicitetens och kulturens påverkan i en ideell
verksamhet
Styrelsemedlemmarna har erfarenheter av att det finns olika villkor för interaktion
gällande svenskar och personer med utländsk bakgrund i verksamheten. Främst på det
sättet då individer handlar på eget initiativ. Det framkommer under intervjuerna att en
person med utländsk bakgrund har erfarenheter av att ta beslut på egen hand som inte
känns allt för avgörande. De visar att det finns olika villkor för hur man utfört
arbetsuppgifterna utifrån styrelsemedlemmarnas egna erfarenheter samt upplevelser.
Vi ser tydligt att det finns klara skillnader på uppfattningar kring interaktionen
i den mångkulturella miljön. Beroende på ens tidigare erfarenheter avgör detta hur
man handlar med i olika arbetsuppgifter. Det finns tendenser i styrelsen att vissa
prioriterar att samspela med gruppen innan beslut tas till skillnad från andra som
handlade utan att interagera med andra. Anledningen till detta är att villkoren för
interaktion är olika för varje individ, vilket kan spegla lärandet i andra situationen med
individer med olika bakgrunder. Ett exempel som framkom under intervjuerna var att
en person med svensk bakgrund skulle fråga hela styrelsen om ett godkännande för sin
handling innan det utförs medan den med utländsk bakgrund tar ett individuellt beslut.
Samtliga vet att det finns olikheter i erfarenheter och uppfattningar på olika saker,
vilket IP1 påpekar då det krävs en förståelse för dessa skillnader.
”[…]Om man inte kan tillräckligt om din bakgrund och din kultur då
har man inte samma förståelse. Om man förstår en persons bakgrund
så har man ett helt annat tänk, på grund av att man vet mer.”
(IP1)
Ett fåtal styrelsemedlemmar är eniga om att det finns skillnader på svenskar och
personer med utländsk bakgrund sätt att interagera och kommunicera, vilket bidrar till
olika villkor för lärandet i samspel med andra. IP1 påpekar även att dessa skillnader i
kommunikationen har bidragit till att man har lärt sig av varandra med hjälp av
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samspel.
”Ja absolut! Språket är inte bara nyckeln utan makt. Vi med utländsk
bakgrund har ett helt annat sätt att kommunicera, då vi kanske är mer
skämtsamma och skojar. Vi har ett annat sätt att bemöta varandra och
vi har mer en större dynamik när vi snackar vilket andra inte har på
grund av annan uppväxt. Det påverkar oss för man vet att alla har sina
liv i våra familjer, vilket är annorlunda. Utanför detta så är det
annorlunda. Det är tack vara olikheter och folk med olika bakgrunder
som gjort det svenska samhället väldigt rikt på alla sätt och vis.”
(IP1)
Samtliga medlemmar är eniga om att individens bakgrund och uppväxt speglar villkor
för interaktion och uppfattningar i samspel med andra. Deras uppfattningar och
erfarenheter speglar även deras sätt att arbeta i en ideell verksamhet. De flesta
individer med svensk bakgrund har i tidig ålder fått uppleva betydelsen av en ideell
verksamhet, då föräldrarna har aktivt deltagit. Detta skiljer sig från individer med
utländskt bakgrund då deras erfarenheter och uppfattningar är annorlunda. Kulturen
har en stor påverkan på individer som engagerar sig ideellt då de påverkar samhället,
vilket gynnar barn och ungdomars uppväxt.
”Vi är ideella människor och det har vi alltid varit så helt annat
förhållande till föreningslivet. Men som sagt det kommer nog ändra sig
också för så fort man ska göra något så vill man ha betalt, tyvärr så
kommer det att smitta av sig på svenskar också.”
(IP4)
Alla har inte samma förutsättningar att komma ut i samhället, de vill säga arbetslivet
och idrottslivet. Grunden i problematiken är att ekonomin styr människors integration i
samhället. Styrelsemedlemmarna är medvetna om att det krävs fler ideellt engagerade
individer. Dock finns det svårigheter när de flesta individer med utländsk bakgrund
förväntar sig att bli avlönade, då dessa individer inte har samma erfarenheter och
uppfattningar om ideellt arbete. De ideella styrelsemedlemmarna tycker att detta kan
ha en negativ påverkan på föreningslivet i Sverige, där fler individer kräver pengar för
att ideellt medverka och engagera sig i en verksamhet. Däremot tycker styrelsen att
personer med olika bakgrunder kan berika olika ideella verksamheter då de har olika
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erfarenheter och åsikter som vanligtvis inte skulle framkomma. Det redogörs även av
intervju personerna att det finns skillnad på hur individerna arbetar beroende på den
etniska bakgrunden.
”För mig har det varit en lärorik process. Vi har tretton olika
nationaliteter med fyrtiofem olika mentaliteter. Det berikar vårt liv
dagligen.”
(IP1)
Det framkommer tydligt att verksamheter med mångkulturella individer har berikat
och utveckla verksamheten, dels genom andra erfarenheter, uppfattningar
värderingarna och tanke sätt som medföljer från andra kulturer. IP2 förespråkar att
detta och det visar sig även att den svenska kulturen har en positiv inverkan på
verksamhetens struktur.
”[…] jag tror att svenskarna har mer struktur. När vi har bestämt så är
det bestämt. Och då är det så att alla ska följa det.”
(IP2)
Styrelsen påvisar att dessa olika kulturer som finns bland individerna har varit ett
framgångsrikt koncept som har gynnat verksamhetens utveckling. Samtliga
styrelsemedlemmar konstaterar att de har förändrats tankemässigt, resonemangsmässig
och även beteendemässigt.
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5 Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
I detta kapitel presenterar vi en resultatdiskussion. Resultatdiskussionen har vi valt att
dela in i tre kategorier utifrån resultatkapitlet: 1) Interaktionens betydelse i praktiken,
2) Styrelsemedlemmarnas upplevelser av hur kommunikationen går till och
medlemmarnas olika arbetssätts samt kommunikationens påverkan på engagemanget
3) Etnicitetens och kulturens påverkan i en ideell verksamhet.

5.1.1

Interaktionens betydelse i praktiken

Utifrån resultatet upplever intervjupersonerna att den sociala interaktionen är viktig i
verksamheten. Framför allt då det är frågan om en ideell verksamhet, vilket innebär att
styrelsemedlemmarna har ett annat yrke vid sidan av den ideella verksamheten där de
frivilligt engagerar sig samt blir oavlönade. Även Sjöstrand (2000) poängterar att
individer frivilligt engagerar sig i ideella verksamheter då deras arbete inte har något
vinstsyfte. Intervjupersonerna upplever att interaktionen mellan styrelsemedlemmarna
är en avgörande faktor för att den ideella verksamheten ska bli framgångsrik. Flera
medlemmar upplever att interaktionen är bristande mellan olika poster i styrelsen och
detta i sin tur medför att alla inte blir involverade i den information som ges. Trost och
Levin (2004) beskriver interaktionen som ett sätt att kommunicera med en annan
individ, mer än den vanliga verbala kommunikationen. Stensaasen och Sletta (1997)
tydliggör att det finns mycket att vinna när arbete utförs i grupp, detta förutsatt att det
finns en förtroendefull och aktiv interaktion mellan de olika leden i styrelsen.
Konsekvensen av att kommunikationen brister i olika led resulterar att gruppens
potential att arbeta effektivt avstannar i utvecklingsprocessen.
När vi försöker förstå styrelsemedlemmarnas upplevelser och erfarenheter av
den sociala interaktionen kan vi se att gruppen inte lyckats ta del av dialogens goda
förutsättningar för att stärka gemenskapen. Vi anser att dialogens funktion i en grupp
ökar förståelse och kunskapen om varandras egenskaper samt erfarenheter. Gruppens
arbete är ständigt i behov av en dialog, om individer enbart har ett mål utan en
gemenskap så förblir målen bara drömmar (Senge, 1990). Senge betonar hur viktigt
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det är att utveckla gemenskapen och aktivera de krafter som behövs för att bli en
framgångsrik ideell verksamhet. Under intervjuerna har styrelsemedlemmarna vid ett
flertal tillfällen sagt att de har erfarenheter och kunskap om att dialogen är en viktig
faktor för att öka förståelse för varandra. Trots detta upplever vissa i styrelsen att
dialogen är bristande när det sker delegering av uppgifter. Styrelsemedlemmarna
upplever att de är väl medvetna om kommunikationens samt den öppna dialogens
betydelse för verksamhetens utveckling. Dialogen är ett redskap men även en grund
för en effektiv grupp där varje individ med hjälp av dialogen har möjlighet att fritt
bidra med egna tankar och idéer. Dialogen har en annan viktig funktion, vilket är att
strukturera och föra samman individers personliga samt verksamhetens delmål för att
uppnå de övergripliga målen. Det handlar om att gruppen skall färdas mot samma mål
(Senge 1990; Schein 1993).
Lave och Wenger (1991) anser att ett samspel mellan individer som strävar
efter ett gemensamt mål oftast tenderar att lyckas. De beskriver även interaktionen
mellan individerna som en viktig grundpelare, detta för att individerna ska uppnå
samma mål och även känna sig delaktiga. Det är genom interaktionen mellan
styrelsemedlemmarna som lärandet sker. Utifrån vårt insamlande material kan vi
konstatera att styrelsemedlemmarna har olika upplevelser om verksamhetens
övergripande mål. Däremot har varje styrelsemedlem egna personliga mål som skiljer
sig från varandra. Även Lagergren och Fundbergs (2009) forskning visar att individer i
en ideell verksamhet har olika motiv till att engagera sig ideellt. Eftersom vi har
studerat styrelsemedlemmarnas erfarenheter och upplevelser av den sociala
interaktionen och vad dessa erfarenheter samt upplevelser har för betydelse för deras
engagemang. Det vi har kommit fram till är att styrelsemedlemmarnas personliga mål
skiljer sig från varandra genom att de har olika motiv till att bidra och förbättra
verksamheten. Figur 1 visar Senges (1990) beskrivning på hur gruppens möjligheter
speglar styrelsemedlemmarnas sätt arbeta då den bristande interaktionen inte för
individerna mot samma riktning.
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Figur 1 (Senge, 1990, s. 216)
De små pilarna i figur 1 symboliserar individernas personliga mål, och de motiv samt
den energi som styrelsemedlemmarna bidrar med. Verksamheten är den stora pilen
och den visar en utveckling, dock upplever vi att den potentiella utvecklingsförmågan
som verksamheten skulle kunna uppnå inte är optimal. Som IP1, IP2 och IP4 beskriver
i samtliga citat under resultatkapitel 5.1.2, så är de tre huvudsakliga målen för
verksamheten att utöka det sociala nätverket för föräldrar och barn. Det ska även
finnas möjligheter för ungdomar att komma in i arbetslivet samt att få ungdomarna att
undvika dåliga levnadsvanor. Idrottsverksamhetens funktion enligt Andersson (2002)
är att idrotten ska fungera som en mötesplats för integration och ha en betydande roll i
ungdomarnas liv. Individer med utländsk härkomst kan med hjälp av idrotten få bättre
villkor samt lyckas komma in i samhället, det menar även Fundberg (2003).

Figur 2 (Senge, 1990, s. 216).
I en grupp så måste varje individs ansträngning vara riktad åt samma håll, vilket Senge
(1990) beskriver i figur 2. Grunden ligger på den gemensamma och fokuserade
ansträngningen, som innebär att alla individers energi ska sträva åt samma håll. Av
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detta får gruppen samma delmål att sträva efter och en bättre förståelse för att
individerna tillsammans ska kunna arbeta som en enhet.

5.1.2

Styrelsemedlemmarnas upplevelser av hur kommunikationen går till och
medlemmarnas olika arbetssätts samt kommunikationens påverkan på
engagemanget.

I resultatet fick vi fram att styrelsemedlemmarna upplever att deras kommunikation
och arbetssätt har en påverkan på deras engagemang. De är väldigt eniga om att
kommunikationen är avgörande för att verksamheten ska fungera, det vill säga att
sträva mot samma mål och visioner. Kommunikationen fungerar inte mellan
styrelsemedlemmarna i verksamheten, vilket leder till att kommunikationen fallerar i
de olika leden.
Styrelsemedlemmarna upplever att det finns möjligheter att framföra sina åsikter under
styrelsemötena, men på grund utav brister i delegering av arbeten begränsas deras
involvering i styrelsearbetet. Vi anser att det finns en koppling mellan den bristande
kommunikationen och brist på tid för reflektion i styrelsearbetet, vilket resulterar i ett
hämmat engagemang. Enligt Bass och Riggio (2006) är kommunikationen ett viktigt
redskap som har en betydande funktion då man samspelar i grupper, till exempel då
ledaren skall förmedla ett viktigt budskap. För att ett arbete ska bli utfört så effektivt
som möjligt krävs det att kommunikationen fungerar (Andersson, 2009).
Genom interaktion med andra individer skapar man en förståelse för andra
individers beteenden samt handlingar. Här ser vi en stark koppling till Kolbs (1996)
modell för erfarenhetsbaserat lärande då individerna med hjälp utav modellen tar
lärdom av situationer och handlingar. Flera styrelsemedlemmar upplever att de inte
lägger stort fokus på att reflektera över och ge feedback på de handlingar som utförts.
För att individer ska kunna utvecklas och lära sig av varandra krävs det att samtliga
individer förmedlar positiv och negativ feedback. För människor som arbetar i grupp
är feedback en viktig del för att utvecklingen i arbetssättet ska bli så bra som möjligt
(Hassmén & Hassmén, 2010). Med tanke på att styrelsen inte använder sig av
feedback så finns det ingen möjlighet att pröva sig fram till nya uppfattningar och
lösningar som kan leda till en utveckling i gruppen. Styrelsen som enhet kommer inte
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att utvecklas om det inte finns möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter och
kompetenser.
Vi anser att styrelsen skulle kunna nå sin maximala kapacitet som grupp genom att
arbeta med Kolbs modell (1996), vilket skulle öka engagemanget.
En situation som medlemmarna beskrivit är när två personer i styrelsen tar på
sig en arbetsuppgift utan att ha kommunicerat med resterande styrelsemedlemmar om
själva arbetsuppgiften. Eftersom att individerna inte kommunicerar mellan varandra så
påverkar det engagemanget hos resten av medlemmarna, då de inte får känna sig lika
delaktiga. Enligt Community of practice beskriver Lave och Wenger (1991) att
individer som ”befinner sig” i centrum i en verksamhet är oftast de som besitter mest
kunskap. Eftersom dessa individer är förstådda via kommunikation med andra blir
deras deltagande aktivt. Kommunikationen är ett redskap för att individer ska kunna
utveckla samt driva verksamheten mot utsatta visioner och mål. Liknande teorin
Comunity of practice anser vi att individerna tillsammans genom gemenskap driver
verksamheten framåt. Kommunikationen blir en viktig komponent i arbetet, vilket
påverkar individers engagemang.
Senge (1990) beskriver att en verksamhet är beroende utav individers egen
utveckling för att verksamheten själv skall bli effektiv och utvecklas. Det krävs
specifika nödvändigheter för att detta ska uppnås, vilket vi kopplar med redskapet
kommunikation. Utifrån det sociokulturella perspektivet menar Vygotsky (1986) att
kommunikation som redskap är en viktig funktion i hur individer handlar och lär sig
av i sin omgivning. Vi kan konstatera att om de arbetar på ett sätt där
kommunikationen får fungera som ett instrument kommer samtliga känna sig
delaktiga, vilket kommer leda till att alla får en bättre förståelse. Resultatet av en bättre
förståelse leder då i sin tur till att flera blir engagerade och det är något som påverkar
arbetssättet på ett positivt sätt. Kommunikationen är där med en nödvändig
förutsättning i en grupp, för att känna samhörighet samt utveckla de egna personliga
färdigheterna.
Själva styrelsen har en bra gemenskap, dock finns skillnader i sättet de arbetar
ideellt. Flera medlemmar anser att arbetsuppgifterna är tydliga. Några enstaka
individer arbetar med idrottsföreningen under sin egen arbetstid för att göra en verklig
insats i den ideella verksamheten. Det vill säga att de har möjligheten att fritt
bestämma och ta tid från sitt vardagliga jobb, som de bidrar med till
idrottsverksamheten. Vi kan konstatera utifrån resultatet att möjligheten att engagera
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sig mer i styrelsearbetet försvinner då samtliga medlemmar inte får ta del av olika
uppgifter angående verksamheten. Styrelsen upplever att de har en bra gemenskap,
dock anser styrelsemedlemmarna att de bör använda kommunikationen som ett
verktyg för att informera varandra och interagera med varandra. Vi anser att man bör
ha en öppen dialog och kommunicera med tanke på att alla inte är stationerade i
klubblokalerna. Eftersom medlemmarna är geografiskt distanserade från varandra i
styrelsen, så måste de ha en tydlig kommunikationsstruktur för att få ett effektivt
arbetssätt som gynnar och utvecklar verksamheten.
Vygotsky (1986) och Säljö (2010) värdesätter kommunikationen som ett
viktigt redskap för att kunna underlätta förståelsen för varandra. Dock talar IP1 om att
språket inte bara är ett redskap utan även makt. Intervjupersonen beskriver
kommunikation som makt, men vad gör kommunikationen för nytta när omgivningen
inte lyssnar aktivt? Styrelsen påpekar vikten av att lyssna aktivt, deras åsikter och
tankar om aktivt lyssnande är samtliga styrelsemedlemmar eniga om. Utifrån
resultaten fick vi fram att individernas åsikter inte överensstämde med deras
handlingar under observationen. Här ser vi en tydlig koppling till Argyris (1990)
Theories in use and Espoused theories. Även enligt de teorierna talar samtliga om att
de lyssnar på varandra, men i själva verket har de inte handlat utifrån vad de har sagt.
Styrelsemedlemmarna beskriver tydligt hur viktigt det är att varje individ tar till sig
och lyssnar på det andra säger. Däremot såg vi under observationen att vissa
medlemmar hade fokus på annat som exempelvis mobiltelefoner, något vi anser kan ta
för mycket fokus. Där kunde vi se en skillnad mellan hur de ansåg att man skulle
handla och hur de egentligen betedde sig. Med hjälp utav Argyris (1990) teori kan vi
kartlägga det som faktiskt sker, genom att observera styrelsemedlemmarnas handlingar
med de som har uttalats under intervjuerna.

5.1.3

Etnicitet och kulturens påverkan i en ideell verksamhet

Med hjälp av idrotten kan individer med en annan etnisk bakgrund komma in i
samhället. Lagergren och Fundberg (2009) menar att en integrering i ideella
verksamheter kan hjälpa individer att etablera sig i samhället, något som även
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Bengtsson (2004) förespråkar. Etnicitet och kultur kan höra till de faktorer som
påverkar individens sätt att arbeta i en ideell verksamhet. Utifrån resultatet kan vi
konstatera att dessa två faktorer har ett inflytande på synsättet hos en individ, då en
person med svensk etnicitet och kultur har en mer självklar bild av föreningskulturen i
Sverige. Oftast är en svensk uppvuxen och uppfostrad i en föreningskultur där ideellt
arbete kan ses som en självklarhet, eftersom personen har en helt annan erfarenhet.
Individerna i styrelsen påpekar att det finns olika uppfattningar om den sociala
interaktionen och att erfarenheter påverkar hur man lär sig och samspelar med andra.
Till exempel kan personer med utländsk bakgrund föredra att bli avlönande när de
utför ett arbete, vilket kan resultera till ett negativt intryck.
Utifrån Kolbs modell (1996) kan det hämma lärandet då individer har olika
erfarenheter. Dessa olika erfarenheter kan ses som en negativ påverkan i individers
sätt att tänka och handla. För att om personen har haft en dålig erfarenhet av kollektivt
samspel så kan det medföra att personen tar med dessa erfarenheter in i nya
situationer. Dock kan vi även se att Kolbs modell kan ge en positiv inverkan på
lärandet, trots de dåliga erfarenheterna. Genom att reflektera, analysera samt att testa
sig fram så kan det leda till att individer skapar en större förståelse och strävar efter en
förbättring i olika situationer som uppstår. Vi anser att förståelsen för hur en ideell
verksamhet arbetar är en stor del i studien. När en individ ansluter sig till styrelsen
med ny kompetens och nya erfarenheter bör samtliga medlemmar lyssna samt ta till
sig av vad den nya personen kan tillföra. I resultatet fick vi reda på att styrelsen ofta
inte tar del av de erfarenheter och den kompetens som den nya personen kan tillföra i
gruppen. Lave och Wenger (1991) beskriver i sin teori Community of practice hur
praktikgemenskapen ser på nykomlingar i en verksamhet, vilket vi sammankopplar
med styrelsen Andersberg IK. För att göra en koppling mellan teorin och
verksamheten ser vi att vissa individer besitter mer kunskap, eftersom delegeringen av
arbetsuppgifter inte inkluderar samtliga i styrelsen utan bara ett fåtal. Därför besitter
inte samtliga styrelsemedlemmar samma stora förståelse och klarhet i
arbetsuppgifterna samt delmål för att uppnå verksamhetens övergripande mål. Det är
via interaktionen samt språket som dessa individer enligt Wenger (1998) anses vara
fullvärdiga medlemmar. Vi tolkar detta som att kunskapen finns i styrelsen, men de
vet inte hur de ska utnyttja den kunskap som alla styrelsemedlemmarna besitter. Det
framgår även hos intervjupersonerna att de vill och har möjlighet att bli engagerade för
att dela med sig av sina kompetenser samt erfarenheter. Problematiken ligger i att man
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har olika uppfattningar om hur individer från andra kulturer tänker. Något som togs
fram i resultatet vara att interaktion i en grupp med utländska individer uppfattas som
dynamisk. Personerna med en viss bakgrund har förutfattade meningar om hur en
kultur förehåller sig vid interaktion med andra kulturer. Det finns ett helt annat tänk
om hur de kan kommunicera, vilket beror på att styrelsemedlemmarna saknar
förståelse för vilka villkor den andra kulturen har. Det finns en föreställning från både
en person med utländsk bakgrund men även en etnisk svensk om hur en individs
uppväxt har inflytande på en annan individ i en ideell verksamhet. Det kan förstås
även finnas andra faktorer i personernas bakgrund bortsett från etniciteten som kan
påverka individens uppfattningar samt värderingar. Bortsett från andra faktorer så
fokuserar vår studie på individens erfarenheter samt upplevelser utifrån sin etnicitet.
Utifrån resultatet kan vi fastställa att det krävs en större förståelse för olika
individers bakgrund och kultur, samt för hur styrelsemedlemmarna förhåller sig till
deras uppfattningar och erfarenheter. Lagergren och Fundberg (2009) menar att
idrotten är en mötesplats för individer med olika etnisk bakgrund, där de med annan
etnisk bakgrund är majoriteten och kan integrera sig i samhället. De menar även att
individer med utländsk bakgrund ska få möjligheten att behålla sin kulturella identitet.

5.2 Slutsats
I detta avsnitt summeras studiens innehåll samt ges en återkoppling till syftet- syftet
med studien var att studera styrelsemedlemmarnas erfarenheter och upplevelser av den
sociala interaktionen inom styrelsen samt ta reda på vilken betydelse dessa
erfarenheter har för styrelsemedlemmarnas engagemang i en idrottslig ideell
verksamhet med individen som har olika etniska bakgrunder.
Det framkom i studien att styrelsemedlemmarnas erfarenheter och upplevelser av den
sociala interaktionen har stor betydelse för styrelsemedlemmarnas engagemang.
Kommunikationen är ett redskap som är avgörande för en verksamhets utveckling och
för hur man kan uppnå sina mål samt visioner. Vi analyserade resultatet utifrån ett
sociokulturellt perspektiv på lärandet, vilket innebär att vi människor måste
kommunicera och interagera med varandra för att skapa en förståelse för och
uppfattning om hur någonting fungerar. Exempelvis så framgår det i resultatet att det
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finns en klarhet hos styrelsemedlemmarna att det är viktigt att kommunicera och förstå
varandra. Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärandet så skapas varje individs
kunskap genom att samspela med andra. Alla besitter kunskap och kompetenser av
olika slag och för att ta del av dessa måste medlemmarna interagera med varandra. Vi
anser att styrelsemedlemmarnas olikheter är berikande för verksamhetens potentiella
utveckling. Det är olika erfarenheter, kompetenser, uppfattningar samt värderingar
som kan bidra till goda förutsättningar och villkor för utveckling i den mångkulturella
verksamheten Andersberg IK.
Styrelsemedlemmarna kommer att utvecklas då de tar lärdom av varandras
erfarenheter. Denna ideella verksamhet med flera deltagare med olika etniska
bakgrunder, har ett arbetssätt som påverkar individernas engagemang på ett negativt
sätt. Trots att samtliga önskar att få vara mer delaktiga så saknas de redskap för att
uppnå detta utifrån de resultat vi kommit fram till. Det finns ett övergripande mål i
verksamheten som är grunden till att den ser ut som den gör idag, vilket är att hjälpa
ungdomarna i området och förse dem med andra alternativ än att spendera tid på
gatan. Det som brister är att samtliga medlemmar inte har en klarhet gällande de
delmål som finns i styrelsearbetet. Det kan vi relatera till den delegering som sker av
arbetet samt att vissa arbetsuppgifter inte inkluderar samtliga i styrelsen, vilket bidrar
till att flera medlemmar inte blir engagerade på samma sätt.
Utifrån styrelsemedlemmarnas erfarenheter samt upplevelser har individer med
olika kulturer ett annat synsätt på hur individer ska arbeta och engagera sig i
föreningslivet. Det krävs en större förståelse kring individers olika bakgrund och
kultur.
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5.3 Metoddiskussion
I detta kapitel kommer vi att presentera en metoddiskussion. Under
metoddiskussionen kommer vi att ta upp för- och nackdelar för den valda
metodansatsen, samt diskutera kring olika moment som uppstått under den tid vi utfört
studien.
Metoden för studien var en kvalitativ metodansats som var en icke deltagande
observation samt halvstrukturerad intervju. Den halvstrukturerade intervjun
inspirerades vi av det som Fejes och Thornberg (2009) valt att beskriva som en del i
den fenomenologiska ansatsen, det vill säga att utgångspunkten för denna typ av
intervju är att skapa en bra relation till intervjupersonen.
I efterhand känner vi att en deltagande observation skulle kunna vara till vår
fördel. Genom att ställa frågor under observationens gång skulle vi kunna påverka och
tydliggöra deras handlingar samt svar för att kunna få en bättre förståelse för hur de
tänkte i den specifika situationen. En annan möjlig påverkan på
observationspersonerna som tåls diskutera är hur stor inverkan vi som observerat kan
ha haft på styrelsen. Med tanke på att vi är okända för dem så kanske deras fokus
riktar sig på att lära känna oss eller helt enkelt ”observera oss”. Men vi tror även att
våra observationspersoner har en bred erfarenhet av styrelsemötet där många okända
sitter bland dem som sponsorer och andra föreningar. Vi tror därför inte att vår närvaro
nödvändigtvis behöver ha en negativ påverkan. Faktumet att vi använde oss av icke
deltagande observation anser vi har medfört en stor fördel till vår studie. Med tanke på
att vi icke var deltagande under mötet så framförde vi inga åsikter eller frågor under
mötets gång. Vilket vi tror kan bevarat deras trygghetskänsla då mötets vanliga
procedur fick fortsätta som de tidigare gjort. Det kan i sin tur leda att vi får fram de
naturliga beteenden till skillnad om vi hade deltagit och ställt frågor som möjligtvis
skulle kunnat förändra deras beteenden.
Ett annat redskap för att samla in det empiriska materialet använde vi oss utav
en halvstrukturerad intervju. Denna form av intervju anser vi vara väldigt berikande
eftersom att intervjupersonerna får utrymme att ge djupgående svar. Något som Ahrne
och Svensson (2009) även vill betona, då det är väldigt viktigt att ge
intervjupersonerna utrymme och möjlighet för egna åsikter samt värderingar.
Nackdelen som vi upplevde med en halvstrukturerad intervju vad att frågorna kunde
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bli ganska stora och odetaljerade för intervjupersonerna, vilket resulterade till att
svaren blev stora. Många gånger var vi tvungna att styra intervjupersonerna tillbaks till
frågans relevans. Med tanken på att frågorna var halvstrukturerade och ganska breda
överlappade intervjupersonernas svar andra frågor som ställdes under intervjun.
Svaren i sig var relevanta men väldigt mycket blev överflödig information, vilket
krävde mer arbete under transkriberingen.
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6 Implikation
!
!
I detta kapitel kommer vi som forskare att beskriva för- och nackdelar utifrån resultat
som tagits fram. Vi kommer även ge rekommendationer till fortsatt forskning inom
området som kan studeras vidare.
Vi anser att resultatet som framtagits kan användas till olika verksamheter ute i
Sveriges föreningsliv och framför allt de ideella verksamheterna som inte blir
avlönade. Av den anledning att de flesta individer i en ideell verksamhet har ett annat
yrke som tar tiden av det privata livet och då det är framförallt viktigt att
kommunikationen samt samspelet mellan individerna är bra i alla led. Resultatet kan
bidra till att förstå betydelsen av interaktionen och kommunikationen för att
verksamheten ska utvecklas. Resultatet av studien kan även användas av verksamheter
som är berikade av många etniska bakgrunder för att skapa en förståelse om hur det
generellt kan se ut. Vi ser framför allt att resultatet kan komma i användning samt att
bidra till kunskap för individer som besitter en högre post som exempelvis ledare och
ordförande. Kommunikationen och interaktionen är ett viktigt redskap för individer
som arbetar tillsammans ska sträva åt samma riktning. Förslag som vi kan ge till
fortsatt forskning är att du som forskare inte ska ha förutfattade meningar redan från
början. Självklart har vi uppfattningar om hur det ser ut i samhället, men låt dock inte
dessa föreställningar påverka resultatet och det relevanta som tagits fram. Vi anser
även att resultatet har gett oss en bredare kunskap om hur individer med olika
bakgrunder förhåller sig i sitt sätt att arbeta och hur det speglar utvecklingen
verksamheten. Med tanke på att Sverige mer och mer blir ett mång kulturellt land så
kommer en liknande studie berika och utveckla kunskapen för dig som forskare samt
för den som läser. Att förstå hur viktigt kommunikationen och interaktion är i en
verksamhet med många olika etniska bakgrunder och hur du som individ kan kartlägga
samt lösa olika problem anser vi vara nyckeln till framgång.
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6.1 Fortsatt forskning
I vår studie har vi baserat allt på individers upplevelser samt erfarenheter kopplat till
etnicitet. Vi anser att det finns andra faktorer som kan studeras. Som förslag till
fortsatt forskning rekommenderar vi att studera andra forsknings områden som t.ex.
ekonomins påverkan på styrelsearbetet, de vill säga hur mycket ekonomin påverkar
arbetsuppgifterna och engagemanget för styrelsemedlemmar. Som förslag skulle vi
rekommendera att man jämför individers engagemang beroende på föreningens
storlek.
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8 Bilagor
Bilaga 1

Intervjumall

Individen/bakgrund
1. Berätta lite om dig själv som exempelvis namn, ålder eller andra intressen?
2. Har du ett annat arbeta utöver den ideella verksamheten du medverkar i?
3. Vad har du för post i verksamheten?
4. Varför besitter du i den posten och hur hamna du där?
5. Vad har du för erfarenheter eller utbildning relaterat till din post?
6. Har du en tydlig bild på din roll i verksamheten och vad den har för betydelse?
7. Hur ser arbetsuppgifterna ut och är du tillfredsställd med sättet du arbetar?
M

Om du inte är nöjd med arbetsuppgifterna, hur skulle du vilja utveckla,
ändra eller förbättra sättet ni arbetar?

8. Upplever du att arbetsuppgifterna som du utför kräver individuell eller grupp
ansträngning?
9. Upplever du att uppgifterna är varierande och utmanande? Motivera!
10. Hur arbetar styrelsen gemensamt?
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11. Vad har du för visioner för verksamheten?
12. Hur ser verksamhetens visioner och mål ut, de vill säga vad verksamheten
arbetar för?
13. Känner du att verksamhetens mål speglar arbetet ni utför?
14. Om verksamheten behöver förändras eller utvecklas, hur ser processen ut?

Grupp (processer & effektivitet)

1. Hur viktigt är det för dig att kommunikationen fungerar i styrelsen?
- på vilket sätt ska det fungera?
2. Hur arbetar du eller ni för att komma fram till ett resultat?
3. Om du av någon anledning vill förändra något hur går du tillväga?
4. Hur ser gemenskapen ut i verksamheten?

5. Vad gör ni för att gemenskapen ska bli så bra som möjlig, hur går ni tillväga
(lekar, aktiviteter, osv)?
6. Hur upplever du sammanhållningen i styrelsen?
7. Vad använder ni för metod vid beslut där alla deltar?
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8. Har ni en öppen kommunikationsstruktur i styrelsen, de vill säga att alla
medlemmar får delta och få göra sin röst hörd?
9. Får, ger eller använder ni feedback med avseende på ert arbete, de vill säga
feedback kring effektivitet och produktivitet?
10. Ägnar ni mycket tid åt att identifiera vilka problem som måste lösas och vilka
beslut som måste fattas?
11. Har ni strategier för konflikthantering? (åsikter, oeniga)
12. Vid problemlösning, får ni den tid som krävs för att diskutera samt reflektera?
13. Konflikterna som dyker upp är dessa konflikter långvariga eller kortvariga?

Etnicitet

1. Hur anser du att kultur, erfarenhet och etnicitet påverkar dina värderingar i ditt
arbete?
2. Tycker du att det finns en skillnad i arbetet i en ideell verksamhet vid
jämförelse mellan en person med invandrar bakgrund och en svensk?
3. Anser du att kultur/bakgrund har någon påverkan på hur engagerad en individ
kan vara i en ideell verksamhet?
4. Tycker du att människor med utländsk bakgrund har det svårare vid interaktion
då en bra kommunikation är grundläggande för effektiviteten i en grupp.
5. Hur anser du att verksamhetens geografiska område har för inverkan på
lärandet i styrelsen med tanke på miljö, kultur osv?
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Bilaga 2

Observationsschema
Sargon, Aman & Dawit
3/12-2012

Ordförande
Kommunikation (Verbal-icke verbal, tvåvägskommunikation):

Sitt sätt att agerande:

Hantering av den information han får av övriga medlemmar:

Söker han efter svar?

!
!

61!

Vill han svara själv?

Initiativ av uppgift och möte:

Grupp (process)

Kommunikation (Verbal-icke verbal, tvåvägskommunikation):

Interaktion (hur dem kommer fram till ett svar):
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Sammanhållning (fem faser norming):

Tar dem initiativ och vilka tar initiativ?:

Mötet
Praktikens nytta och villkor för lärande:

Vem sätter regler?:
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Beskriv atmosfären - (stämningen, harmoniserar):

Vem driver fram olika åsikter:

Vem samordnar? Bara ordförande? Vem upplyser?:

Vem föreslår saker och ting?

Vem uppmuntrar?
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Någon som sammanfattar?:

Kommer igång med arbetet:
- uppmärksamhet till uppgiften
Hur kommer man fram till uppgifterna under mötet?

Hur/vem klarläggs/-er uppgiften?

Hur/vem informerar?
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Hur/Vem sätter normer under mötet?

Innehållsfunktion
Hur/Vem för fram åsikter?

Hur/Vem leder mötet, vilket typ av ledarskap?

Hur/Vem antecknar/noterar under mötet?
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Vem skapar idéer?
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