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Abstrakt 
 

Titel: Everybody can, everyone has the right & everyone should be involved: A 

sociological study of women's motivation for voluntary work in a sports club 

 
Author: Jennie Svensson 

 

This study aims to investigate the women's motivation for voluntary work in a sports 

club and how we can understand these motivations to volunteer in a sports club. In 

Sweden, there are over 20,000 sports clubs with 2.8 million members and 650,000 non-

profit leaders. The voluntary work in Sweden is large.  

Sport has an important part in society as it is expected to nurture children and youth. 

Children sport should be characterized by playfulness and versatile training. Youth 

sport should also focus on playing the first few years. Sports clubs in this study 

represents children and youth sport. In order to answer the study questions used a 

qualitative approach. 10 interviews were conducted with women who work as 

volunteers in a sports club. The theoretical basis was Bourdies concepts of habitus, 

capital and social fields and norms and values norms and values shaped by children's 

and youth sports vision document from the Swedish Sports Confederation. 

 

The result shows that the motivation factors of women to non-profit work is their own 

children. Most out informants began volunteering in a sports club when their own 

children started in the sports club. Other factors are also fellowship in sports club 

because it gives an opportunity to meet people, create a network, it is also motivating as 

a former performer in a sports club. Several of the women have been active in sports 

because of their parents. The women think volunteering is fun and has an interest in 

sports. It becomes a lifestyle. 

 

The results also show that their motivations are shaped by children and youth sport 

norms and values which is explained by the study's theories providing an understanding 

of the informants motivations.  

 

 

Nyckelord 

 
Sportsclub, sport, voluntary work, motivation and women. 
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Förord 

 
Jag vill först och främst rikta ett stort tack till de kvinnor som valde att ställa upp på en 

intervju, trots att många av er hade ett hektiskt schema. Utan er medverkan hade studien 

aldrig gått att genomföra, stort tack!  

 

Jag vill också ge ett stort tack till min utmärkta handledare Karina Petersson som under 

hela processen har hjälpt mig med råd och tips samt kommit med förslag på vad som 

kan tilläggas men också bidra med inspiration när allt kändes svårt. Jag vill också tacka 

Per Dannefjord för dina utmärka råd för att göra uppsatsen ännu bättre. Tack! 

 

Studien har varit otroligt rolig och intressant, den har också fått mig att vidga mina 

sociologiska kunskaper. Avslutningsvis vill jag tacka min underbara pojkvän Erik som 

har stöttat mig under hela skrivandet när stressen har varit för hög samt mina kära 

vänner och mina fantastiska föräldrar som hela tiden har funnits där när jag behövde det 

som mest. Med ert stöd i ryggen klarar jag allt. Tack! 

 

Jennie Svensson 

Växjö, 2016  
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1 Inledning 
 

I Sverige idag finns det ca 20 000 idrottsföreningar med 2,8 miljoner medlemmar samt 

650 000 ideella ledare. 9 av 10 barn och ungdomar medverkar någon gång under sin 

uppväxt i en idrottsförening. Många barn/ungdomar medverkar i ett flertal 

idrottsföreningar under sin uppväxt. Det finns fler än 250 olika idrotter som organiseras 

av 71 specialidrottsförbund.  Den svenska idrotten är därmed Sveriges största 

folkrörelse. (RF
1
, 2016 a).  

 

Idrotten har en viktig del i samhället eftersom den förväntas fostra barn och ungdomar 

som är aktiva i idrottsföreningar. Barn- och ungdomsidrott innebär att de ska utvecklas i 

idrotten men ändå ha roligt (RF, 2016 b). Detta gäller särskilt i barnidrotten. Barns 

motiv till att idrotta i en förening är t.ex. gemenskap & vänskap, utveckla skicklighet, 

spänningen med idrott och glädje att hålla på med en aktivitet. Själva idrottandet i sig 

definieras som "ha roligt" enligt många barn och motivet placerades därför på första 

plats i alla studier. Det största motivet till att träna i en idrottsförening var att ha roligt, 

enligt både pojkar och flickor (Engström 1988, s.93).  

Riksidrottsförbundet definierar idrott för barn upp till 12 års ålder. Fokus ska vara på att 

leka, prova olika idrotter och utveckla en grundläggande fysik. Normen för 

verksamheten är att barnen ska ha möjlighet att utvecklas mångsidigt (RF 2009).  

Föreningarna ska sträva efter att förmedla en positiv uppfostringsmiljö, social 

gemenskap, trygghet och kamratlig känsla. Tävlingen är naturlig i idrotten, precis som 

leken. Därför är det viktigt att tävlingen blir en del av leken och att barnen har roligt 

(RF 2009). 

 

Idrott för ungdomar gäller åldrarna 13-20 år. Fokus på lek och grundläggande träning 

ska gälla även inom ungdomsidrotten de första åren. Då många utav åldersgrupperna 

befinner i tonåren är det viktigt att ta hänsyn till de fysiska och psykiska 

förutsättningarna hos ungdomar då de mognar i olika takt. Hänsyn måste också tas till 

att flickor och pojkar är olika. Ledarna bör därför ha kunskap om tonårens utveckling 

och vilken betydelse det har inom (och utanför) idrotten (RF 2009).  

 

                                                 
1
 RF står för Riksidrottsförbundet. 
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Inom sociologin och samhällsforskningen är det vanligt att fokus riktas mot det som är 

avvikande i samhället. Det kan exempelvis bero på nyfikenhet, medlidande eller ett 

intresse. Dock menar Göran Ahrne (2007, s. 22f) att det avvikande som t.ex. varför 

barnen struntar i idrottslektionerna eller skolkar från skolan är inte det mest intressanta. 

För att få förståelse för de relationer som formar samhället är det mer intressant att 

studera det faktum att barnen går till skolan och att folk följer lagarna. Genom att 

studera det faktum att individer följer lagarna kan vi också förklara det som är 

avvikande i samhället (Ahrne 2007, s.22f).  

Med avstamp i detta resonemang skulle det vara intressant att studera varför individer 

inte väljer att engagera sig ideellt i en idrottsförening. Vad som är mer intressant att 

studera är varför folk faktiskt väljer att engagera sig ideellt i t.ex. en idrottsförening och 

deras "motiv" till det.  

 

Benämningen "motiv" har blivit givet citationstecken med grund i att ordet är inte helt 

lämpligt valt och därför behöver problematiseras samt förklaras. Detta anser jag 

väsentligt att redogöra för tidigt i studien. En kort förklaring ges då en mer utförlig 

beskrivning finns under forskningsöversikten. Det finns anledning att tro att 

informanterna i denna studie uttrycker sitt motiv på ett visst sätt. Deras "motiv" kan 

vara formade av deras handlingar och livsval. Dessa sker oftast omedvetet. För att förstå 

dessa "motiv" är det angeläget att använda Bourdieus habitusbegrepp för att förstå 

orsaken till varför människor utvecklar ett särskilt tycke för någonting t.ex. idrott. 

Kvinnornas svar kan därför inte betraktas som "verkliga" eller den enda orsaken till 

deras ideella engagemang eftersom det finns skäl att tro att de har formulerat sina svar 

utifrån dels habitus men också utifrån barnidrottens normer och värderingar. Med det 

sagt är deras svar är inte ointressanta eller oväsentliga (Broady 1985, s.4) (Redelius 

2002, s.148f). 

 

Det finns vissa normer och värderingar inom barnidrotten som är formade efter 

Riksidrottsförbundets riktlinjer, vilka står skrivna i "Idrotten vill" (RF 2009). Det är 

därför möjligt att undersöka om individer som är ideellt aktiva inom idrottsföreningar 

för barn och ungdomar lever upp till dessa normer och värderingar samt vad de kan ha 

för andra motiv till att vara ideellt engagerad i en idrottsförening för barn och 

ungdomar. Jag tänker att många ideella ledare har kanske utövat idrott i sin egen 

barndom/ungdom vilket kan ha fått betydelse för deras ideella ledarskap i dagsläget, 
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detta tydliggörs mer under forskningsöversikten. Det finns ett flertal studier som forskar 

om vad som motiverar individer att engagera sig ideellt i en förening. Däremot är det 

mindre förekommande med studier som endast fokuserar på kvinnors motiv till en ideell 

medverkan.  

 

Denna uppsats ämnar därför till att studera kvinnors "motiv" till att arbeta ideellt i en 

idrottsförening för barn och ungdomar samt hur vi kan förstå dessa kvinnors "motiv" till 

att engagera sig ideellt i idrottsföreningar för barn och ungdomar och om det kan 

relateras till barnidrottens normer och värderingar samt till egna erfarenheter inom 

idrotten.  

 

.   

 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att studera kvinnors "motiv" till att arbeta ideellt i en idrottsförening för barn 

och ungdomar, om deras motiv kan relateras till de normativa riktlinjer som råder inom 

barn- och ungdomsidrotten samt om det kan relateras till deras egna idrottserfarenheter. 

Det är alltså kvinnors motiv till att ideellt engagera sig i en idrottsförening för barn och 

ungdomar som står i studiens fokus.  

 Hur ser kvinnors motiv ut till att arbeta ideellt i en idrottsförening för barn- och 

ungdomar? 

 Hur kan vi förstå dessa motiv till att engagera sig ideellt i en idrottsförening? 

 

 

 

3 Forskningsöversikt 
 
Detta kapitel kommer mestadels att fokusera på de normer och värderingar som råder inom barn- och 

ungdomsidrotten. Detta görs med utgångspunkt i Riksidrottsförbundets dokument "Idrotten vill" 

(Riksidrottsförbundet 2009). Jag kommer redogöra för idrottsledarnas syn på barn- och ungdomsidrott, 

föräldrarnas syn på barnidrott och barnen & ungdomarnas egna syn på deras idrott. Detta för att få en 

helhetsbild av vilka värderingar som är viktiga inom barn- och ungdomsidrotten och om deras åsikter 
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stämmer överens med varandra. Kapitlet kommer också redogöra för idrottsledarnas motiv till att 

engagera sig ideellt i en idrottsförening. 

 

3.1 Vad anser föräldrarna vara god barnidrott?  
 

Riksidrottsförbundet hade till syfte att studera vad föräldrarna hade för åsikter om hur 

barnidrott ska vara och ville därför genomföra en rapport där detta belystes. Författaren 

är Staffan Karp (2004) och han har även genomfört undersökningen. Rapporten heter 

"Den goda barnidrotten - föräldrar om barns idrott". Studien syftar till att beskriva vilka 

uppfattningar föräldrar hade angående vad "god" barnidrott innebär och deras syn på 

barnidrottens målsättningar. Barnidrottens målsättningar står skrivna i idrottsrörelsens 

visionsdokument som heter "Idrotten vill". För att kunna besvara syftet har 36 föräldrar 

till barn i åldrarna 10-12 år intervjuats (Karp 2004).  

 

Riktlinjerna inom "Idrotten vill" är att barnidrott b.la. ska fokusera på leken, vara 

mångsidig och ta hänsyn till barnens egna behov. Idrottens resultat på t.ex. tävlingar är 

inte det viktigaste. Det ska vara en trygg och social miljö som kännetecknas av vänskap, 

barnen ska också få möjlighet att lära sig att ta ansvar och visa hänsyn till att alla barn 

utvecklas i olika takt (Riksidrottsförbundet 2009). 

Vad anser föräldrarna om barns idrott? Den upplevs som väldigt positiv, det är roligt att 

se hur barnen utvecklas och stöttar varandra. Barnen får möjlighet att lära känna andra 

barn och den kollektiva känslan som uppstår mellan dem och att de kan hitta nya 

vänner. 

Föräldrarna menar vidare att idrott är viktigt, roligt, bra för kroppen och sinnet. Idrotten 

är också ett bra sätt att lära sig att ta hänsyn och samarbeta. Genom att utöva idrott lär 

man sig mer om livet, menar en förälder (Karp 2004).  

Föräldrarna anser det viktigt att barnens träningar utformas av en bra och positiv 

omgivning som inspirerar barnens utveckling och lärande. Även om leken inom 

barnidrotten är viktig anser föräldrarna att träningen lär lika viktig och ska tas på allvar. 

Träningen är inte bara på lek, barnen måste själva inse att träning är viktigt. Den viktiga 

och allvarliga träningen kan vara rolig, menar föräldrarna (Karp 2004).  

 

De menar vidare att det ska vara mer fokus på lek och mindre fokus på resultat inom 

barnidrotten. Detta för att barnen ska tycka att idrott är roligt. Det viktigaste i 

barnidrotten är lekfullheten och att barnen har roligt, enligt riktlinjerna i "Idrotten vill" 
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(Riksidrottsförbundet 2009). Därför måste lefullheten även finnas med i barnens 

tävlingar (Karp 2004).  

 

3.2 Vad anser barn och ungdomar vara god barnidrott? 

 

Riksidrottsförbundet uppmärksammade att många ungdomar valde att sluta med idrott i 

en viss ålder, vanligast tidigt i tonåren. En rapport skriven av Mats Franzén och Tomas 

Peterson studerar de varför ungdomar väljer att sluta med idrott. Rapporten heter 

"Varför lämnar ungdomar idrotten"? (Franzén & Peterson 2004).  

På grund av denna rapport och dess resultat valde Birgitta Thedin Jakobsson och Lars-

Magnus Engström att skifta från att undersöka varför ungdomar väljer att sluta med 

idrott och istället fokusera på varför ungdomar väljer att stanna kvar i idrotten och 

orsakerna till det (Thedin Jakobsson & Engström 2008).  

 

I "Idrotten vill" går det att utläsa att idrottsrörelsens aktiviteter ska vara anpassade till 

ungdomars olika ambitioner. Med grund i Riksidrottsförbundets mål att så många som 

möjligt ska få delta på träning och tävling har idrottsrörelsen lyckats få in fler 

medlemmar, speciellt barn mellan 7-12 år. Samtidigt väljer många ungdomar att sluta 

med idrott och allt färre tonåringar ansluter sig till idrottsrörelsen, vilket kort nämndes 

tidigare. Riksidrottsförbundet vill därför få fler barn och ungdomar att idrotta i högre 

åldrar och arbetar aktivt mot detta mål (Thedin Jakobsson & Engström 2008).  

 

Författarna ämnar med denna rapport få mer kunskap om vilka ungdomar som fortsätter 

vara aktiva inom idrottsrörelsen och deras anledningar till det. Genom att en studie 

genomförs som belyser orsakerna till att ungdomar stannar kvar inom föreningsidortten 

kan idrottsföreningar aktivt arbeta med att fler ungdomar väljer att fortsätta idrotta 

(Thedin Jakobsson & Engström 2008). 

 

Ungdomarna som var med i studien fick presentera sig och sedan berätta om idrotten de 

utövade. Ingen som intervjuades var elitaktiv, alla var idrottsaktiva och tränade minst 2 

gånger i veckan. Flera ungdomar höll på med fler än en idrott, de var också med i 

tävlingar/matcher inom deras idrott. Den största andelen ungdomar hade börjat i en 

idrottsförening vid 7 års ålder (Thedin Jakobsson & Engström 2008). 
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Ungdomarna som medverkar i studien anser det vara viktigt med kompisar, 

fritidsintressen samt skola. De ägnade därför tid till detta också. Med grund i att alla 

tränar minst två gånger i veckan samt tävlar fanns det en poäng i att studera vilken 

drivkraft ungdomarna hade gällande att träna och tävla (Thedin Jakobsson & Engström 

2008).  

Alla ungdomarna menade att det är roligt med idrott, det gör att de lägger ned sin tid 

och energi på att fortsätta med idrott. Ungdomarna menar att idrottens syfte är att det 

ska vara roligt, vilket också är det mest betydelsefulla med idrott (Thedin Jakobsson & 

Engström 2008). Författarna hade för avsikt att studera vad "det roliga" innebar. 

Resultatet visade bl.a. att ungdomarna ville utvecklas och få nya lärdomar, att det var 

viktigt att tävla men också att kunna utföra en idrott med den egna kroppen och bli 

bättre i idrotten, utveckla idrottsliga färdigheter och viljan att utveckla idrottsliga 

färdigheter var viktigt för ungdomarna (Thedin Jakobsson & Engström 2008). 

 
3.3 Vad anser idrottsledarna vara god barnidrott? 

 

I en studie genomförd av Karin Redelius (2002) syftar hon till att undersöka vilka som 

är ledare för barn och ungdomar i idrottsrörelsen och vad de anser vara "god barnidrott" 

samt hur ledarna värderar deras ledarskap och vad de vill förmedla till barnen. 

Undersökningen bestod av frågeformulär och intervjuer. Det var endast idrottsledare 

som intervjuades, utöver dem var fritidsledare och idrottslärare också med i studien.  

Empirin är bestående av 18 intervjuer med idrottsledare och frågeformuläret resulterade 

i 1610 svar. Idrottsledarna som deltog var aktiva inom simning, basket, golf, gymnastik, 

ridsport och fotboll (Redelius 2002, s.116f).  

 

En av frågorna var "Vilken idrottssyn har ledarna"? Tidigt i kapitlet redogör författaren 

för Riksidrottsförbundets riktlinjer som är en rekommendation för hur barnidrott bör 

utföras. Dessa riktlinjer återfinns i "Idrotten vill" (Riksidrottsförbundet 2009). När det 

gäller tolkningen av empirin finns det viktiga utgångspunkter att ha i åtanke. 

Barnidrotten kan betraktas som ett eget område där vissa normer, värderingar och 

kunskaper uttrycks och assimileras av individerna. Området kan beskrivas som 

heterogent (Redelius 2002, s.118).  

Då många av ledarna själva har utövat idrott har även de blivit fostrade genom idrotten. 

Redelius (2002, s.118) att i barnidrotten har det utvecklats en så kallad doxa, ett 

speciellt sätt att tala där det finns gränser för vad som får sägas, vad som förväntas sägas 
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och vad som inte bör sägas. 

 

Resultatet av den ställda frågan "Vilken idrottssyn har ledarna"? kunde delas in i fyra 

kategorier; 1. Tävling på gott och ont. 2. Vikten av att vinna. 3. Utslagning kontra idrott 

på barns villkor. 4. Instruktion, lek och lärande. För att förstå frågan beskrivs varje 

kategori samt svaren författaren kom fram till.  

1. Tävling på gott och ont. Det har förts mycket diskussioner kring barnidrotten och 

tävlingar.  Är tävlingar aktuellt för barn eller inte? Isåfall i vilken ålder, hur ska det 

utföras har varit några av frågorna.  I "Idrotten vill" framgår det att tävling och lek är en 

naturlig del av idrotten för barn. Tävlingsmomentet ska dock ha mindre fokus och ske i 

närområdet (Redelius 2002, s.118). Många utav idrottsledarna ansåg att tävlingar är bra 

för barnens personliga utveckling, endast gymnastikledarna var mer skeptiska till detta. 

Samtliga av ledarna ansåg också att det är nyttigt för barn att lära sig ta motgångar, 

vilket sker vid tävlingar då de tvingas kunna ta en förlust. Att barn far illa av att tävla 

och konkurrera rådde det delade meningar om hos idrottsledarna. Resultatet visade stor 

spridning mellan grupperna. Den största delen av idrottsledarna ansåg inte att barn for 

illa av tävlingar, medan två ledargrupper faktiskt ansåg att barn far illa av tävlingar.  

Idrottsledarnas inställning till att uppmuntra barnens vinnarinstinkt skilde sig också åt. 3 

av 7 ledargrupper ansåg att vinnarinstinkten bör uppmuntras. Således var det 4 

ledargrupper som ej ansåg att det var lika viktigt (Redelius 2002, s.118ff).  

 

2. Vikten av att vinna. Tävlingssyftet är att vinna och nå framgång, därmed bör en 

positiv syn kopplas till tävlandet eftersom tävling är en naturlig del av idrotten. 

Riksidrottförbundet definierar idrott som en fysisk aktivitet vi utför för att må bra och 

ha roligt. Barnidrotten innehåller samtliga av dessa delar. Dock betonas det i "Idrotten 

vill" att tävlingsmomentet inte ska vara lika tydligt i barnidrotten. Vinnandet bör 

avdramatiseras och istället handla om att tävla mot sig själva och inte mot varandra. 

Vad anser då idrottsledarna om vikten av att vinna? Idrottsledarna tränade bredd och 

elitinriktade lag. Resultatet visade att det var viktigt att vinna och göra en bra prestation. 

Så länge man spelar bra behöver man inte vinna, menar en ledare. Vinsten är det som är 

roligt och är en drivkraft, ett kvitto på att det man gör är bra på t.ex. träningar (Redelius 

2002, s.126-128).  
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3. Utslagning kontra idrott på barns villkor. God barnidrott ska ske på barnens villkor, 

sägs det i diskussioner. I "Idrotten vill" är riktlinjerna att barnidrotten ska grundas i 

barnens behov och förutsättningar samt att hänsyn skall tas till att barnen utvecklas i 

olika takt. Dessa formuleringar kan vara ett sätt att förhindra att barnidrotten präglas av 

utslagning eftersom deras prestationer inte är tillräckligt bra.  

Nedan förklaras ledarnas åsikter om att verksamheten ska bedrivas på barns villkor. Det 

förekom skilda svar bland ledarna i denna fråga. En del menade att barnen ska 

bestämma ambitionsnivån och att ledaren då får anpassa sig efter det. Det kan också 

innebära att barn får sluta eller byta lag för att just det barnet inte har den ambitionen 

som övriga barn har (Redelius 2002, s.132f). Idrotten får inte bli en egen avsikt för 

ledaren utan det ska vara till för barnen och att barnen har förståelse för sina handlingar. 

De menade att som ledare måste man vara ödmjuk och visa hänsyn mot barnen eftersom 

ledarna är där för barnens skull. Därför uppfattades det som felaktigt när ledare har fått 

uppfattningen av att andra ledare tränar att barnen på ett felaktigt sätt eller att ledaren 

betedde sig illa mot barrnen. Detta på grund av att barnidrotten är en heterogen arena 

som drivs av normer och värderingar som ledarna bör anpassa sig efter (Redelius 2002, 

s.133f).  

 

4. Instruktion, lek och lärande. Hur lär och utvecklas barn bäst? Det var en av frågorna 

som idrottsledarna fick ta ställning till. De skulle ta b.la. ta ställning till att barn kan lära 

sig på bästa sätt med hjälp av tävling och konkurrens. Idrottsledarna var skeptiska till 

detta, de ansåg ej att konkurrens var nödvändig för att barnen ska vilja anstränga sig. 

Idrottsledarna fick också ta ställning till om de ansåg att "systematisk och konsekvent 

instruktion är en förutsättning för riktig inlärning" (Redelius 2002, s.135f). 

Idrottsledarna hade en mycket stark tro på att instruktion är betydelsefullt för lärande 

och att ledaren är ett bra sätt för barns inlärning. Flera idrottsledare menar också att 

ledaren betyder mycket. Detta på grund av ledarens möjligheter att inspirera och 

motivera men också att idrottsledaren kan vara en fostrare.  

Ledarna fick också ge svar på hur deras uppfattning kring lek och den egna kreativiteten 

såg ut för barnens lärande och utveckling. Samtliga ledargrupper var överens om att 

barn utvecklas på bästa sätt om de får leka och hitta på egna övningar (Redelius 2002, 

s.136-138).   
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3.4 Hur värderar idrottsledarna sin uppgift? 
 
 

En annan fråga i studien är hur idrottsledare värderar sin uppgift. I ett stressigt samhälle 

som präglas av ekonomiska värderingar finns det människor som väljer att ideellt arbeta 

med barn och ungdomar på helger och kvällar. Dessa personer är idrottsledare vilka 

bidrar med ideellt arbete som är en viktig kraft i samhället (Redelius 2002, s.147). I 

detta kapitel syftar författaren till att besvara frågor angående bl.a. hur ledarna värderar 

sin uppgift och deras "motiv" till att bli idrottsledare. Författaren menar att ordet 

"motiv" inte är helt lämpligt valt utan behöver förklaras. Förklaringen sker med grund i 

Bourdieus begreppsapparat habitus.  

Redelius menar att idrottsledarnas svar och motiv kan vara ett resultat av att deras 

handlingar har skett på en omedveten nivå eftersom just idrott är en införlivad 

disposition för dessa personer. De har utvecklat ett särskilt tycke för just idrott. 

Ledarnas svar på frågan kan därför styras av de normer som råder inom barnidrotten och 

vad som är tillåtet att säga. Svaren de ger speglar även deras habitus. Det finns således 

skäl till att tro att ledarna formulerade sig på ett visst sätt med grund i barnidrottens 

normer och deras habitus, men deras svar är fortfarande viktiga och intressanta 

(Redelius 2002, s.148f).  

 

Idrottsledarnas motiv till uppgiften genererade olika svar. Det första motivet som nämns 

är de egna barnen. En stor grupp av ledarna, mest manliga ledare, menade att deras 

motiv till att engagera sig ideellt är på grund av att deras barn idrottade och därmed fick 

de in en fot i idrotten. Motiven kunde vara att de ville få mer tid med barnen, det ideella 

arbetet som ledare möjliggjorde ett engagemang i de egna barnen, en familjeaktivitet 

och ett umgänge med familjen. Att idrottsledare anger motiveringen att deras egna barn 

ska få möjlighet att utöva idrott är mycket vanligt. Idrotten kan alltså vara en 

fostringsstrategi från föräldrarnas sida och möjlighet att barnen ska få utvecklas. Dessa 

föräldrar tenderar att sätta högt värde på idrotten till den grad att deras egna barn ska 

utöva den och föräldrarna ägnar därmed sin fritid till att möjliggöra barns idrottande 

(Redelius 2002, s.154).  

Ett annat motiv var andras barn eller barn i allmänhet. Många ledare motiverar sitt 

ledaruppdrag som ett stort intresse för barn då de menar att det är roligt att vara med 

barn och ungdomar. Ledaruppdraget ger de möjligheter att vara med barn. Ett tredje 

motiv var idrottsintresset.  
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Många utav ledarna motiverade sitt uppdrag p.g.a. deras stora idrottsintresse. Intresset 

såg dock olika ut bland ledarna. Många utav ledarna hade varit idrottsaktiva tidigare och 

skapat sig en karriär och såg därmed ledaruppgiften som en naturlig fortsättning. En del 

andra ledare hade också utövat idrott men varit tvungna att avbryta p.g.a. skador och såg 

ledaruppdraget som möjlighet, eller kompensation, till att vara kvar i idrotten. Det 

kunde också vara ett allmänt idrottsintresse, menar några av ledarna. Ett fjärde motiv 

var återbetalning. Detta uttrycktes dels genom att vara ideellt engagerad som ledare får 

de möjlighet att betala tillbaka till idrotten, men också att andra barn och deras egna 

barn skulle få möjlighet att uppleva det positiva med idrott som ledarna själva har 

upplevt (Redelius 2002, s.149-151).  

 

 

Ersta sköndals högskola har sedan 1992 utfört s.k. befolkningsstudier med riktning mot 

invånarnas ideella arbete. Denna rapport är en analys av det frivilliga arbetet inom 

idrotten samt en jämförelse med liknande satsningar i andra ideella verksamheten. 

Rapporten syftar till att redogöra det ideella arbetet som utförs i idrotten över en tid och 

sociologiskt och strukturellt kunna förklara det ideella arbetets förutsättningar inom 

idrotten.  

Olsson (2007 a) menar att det finns två viktiga faktorer som verkar spela en 

betydelsefull roll för förekomsten av ideellt arbete inom idrotten, vilka är ålder och att 

ha hemmahörande barn. Ideellt engagerade personer inom idrotten är något yngre 

jämfört med ideellt engagerade personer inom andra områden, gällande både män och 

kvinnor. Många arbetar vanligen ideellt under en samlad period. Den andra faktorn som 

är viktig för det ideella arbetet inom idrotten är barn som bor hemma. Barnens 

idrottande medför till föräldrarna en väg in genom idrottens portar (eller tvärtom). 

Hemmavarande barn har en stor betydelse för vilka som är ideellt engagerade inom 

idrotten, denna faktorn gäller särskilt för kvinnor (Olsson 2007, s.7-8).  

 

3.4 Föreningsfostran och tävlingsfostran  
 

I "Idrotten vill" diskuteras det om vad "god" barn- och ungdomsidrott bör vara (RF 

2009). Barnidrotten ska präglas av lekfullhet och mångsidig träning. Ungdomsidrotten 

ska även den präglas av lekfullhet de första åren. Sedan börjas en natulig uppdelning. 

En forskningsöversikt tillhörande en utvärdering av "Idrotten vill" (Riksidrottsförbundet 

2007) beskrivs det att riktlinjerna krockar med den konkreta idrottsverksamheten där 
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tävlingen är en central del (Riksidrottsförbundet 2007).  

 

Denna problematik grundas i Tomas Petersons begrepp om föreningsfostran och 

tävlingsfostran då det uppstår ett spänningsförhållande mellan dessa uppfostringsformer 

inom barn- och ungdomsidrotten (Riksidrottsförbundet 2007). Föreningsfostran innebär 

att alla som vill vara med i en förening ska få vara med och känna sig välkomna, de ska 

också delta och utvecklas efter egna förutsättningar. Detta kan förklaras som normen för 

de ideella organisationerna, de ska också inspirera till medverkande och engagemang.  

Tävlingsfostran kännetecknar idrottens eget "uppdrag". Målet med tävlingsfostran är att 

träna och utbilda ungdomar i att få särskilda idrottsliga kunskaper men också att lära ut 

en viktig utgångspunkt om tävlande; att kunna hantera vinst eller förlust, ta till sig regler 

och anvisningar.  

 

Dessa uppfostringsformer representerar olika områden och jobbar också mot olika mål. 

Båda ska finnas med i idrottsverksamheten, trots detta har många idrottsföreningar svårt 

att få ihop dessa på ett enkelt och naturligt sätt. Denna observation finns presenterade i 

nästan samtliga studier i rapporten (RF 2007). Därmed uppstår det också en problematik 

mellan riktlinjerna och rekommendationerna i "Idrotten vill" och hur barn- och 

ungdomsidrotten ser ut i praktiken. Riktlinjerna förmedlar att förenings- och 

tävlingsfostran är naturliga inslag i all föreningsidrott. Det måste dock finnas en skillnad 

mellan olika åldrar och utvecklingsstadier. Skillnaden mellan barn- och 

ungdomsidrotten har tidigare beskrivits.  Forskarna beskriver att tävlingsfostran får en 

stor och betydande del redan i barnidrotten vilket påverkar idrottens socialisationsmiljö 

(RF 2007). Verksamheten fokuserar på allvar, uppdelning och rangordning för att ge 

positiv spridning av presationer och resultat, istället för lekfullhet som är riktlinjerna i 

"Idrotten vill" (Riksidrottsförbundet 2009).  

 

3.5 Sammanfattning 
 

Syftet med forskningsöversikten var att bidra med förståelse och kunskap om hur 

forskningen har bedrivits inom området gällande barn- och ungdomsidrott samt vad 

tidigare studier har kunnat konstatera och hur barn- och ungdomsidrotten styrs av 

normer och värderingar. Ovanstående studier vittnar om en liknande syn på barn- och 

ungdomsidrotten. Både föräldrar, barn och ungdomar samt idrottsledare är överens om 
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att idrott för barn ska vara roligt och vara till för barnens skull. Många är också kritiska 

till det riktade fokuset mot presationer och resultat i idrottsverksamheten. 

Forskningsöversikten visar också vilka svårigheter som idrottsverksamheten har att 

brottas med.  

Riksidrottförbundets riktlinjer som utgör de normer och värderingar som finns inom 

barnidrotten (RF 2009). Det är därför möjligt att anta att personerna i studien är 

påverkade utav det då de uttalar sig om idrott för barn. Ovanstående studier är viktiga 

för min c-uppsats och det återstår till att se i resultatet om denna studie kommer fram till 

liknande resultat och i så fall hur det kan förstås.  

 
 

4 Teoretiska utgångspunkter 
 
 

4.1 Normer och värderingar inom barn och ungdomars 
föreningsidrott  
 

Barn- och ungdomsidrotten utgör en särskild del av föreningsidrotten då den skiljer sig 

från vuxenidrotten. Riksidrottsförbundet beskriver i "Idrotten vill" hur den ska utföras 

på bästa sätt. "Idrotten vill" kan beskrivas som idrottsrörelsens egna visionsdokument 

om den frivilliga organiserade idrottens utformning, där framgår också riktlinjer för hur 

idrottsföreningarna ska utforma idrottaktiviteter (Riksidrottsförbundet 2009).  

 

 

I "Idrotten vill" går det att utläsa att föreningsidrotten har flera positiva eftekter. Bl.a. är 

föreningsidrotten en bra uppfostringsmiljö för barn och ungdomar, det är en generell 

grundtanke inom barnidrotten. Uppfostringsmiljön ska präglas av glädje, ansvarsfullhet, 

självständighet, den hälsofrämjande aspekten och den sociala aspekten 

(Riksidrottsförbundet 2009). Den normativa bilden av barnidrott är att de ska ha roligt i 

idrotten samt ska också tävlingsmomentet vara roligt. Tävlingen måste därför bli en del 

av leken. Alla ska få vara med och idrotten ska vara en lärdom för barnen, t.ex. att 

hantera en vinst eller förlust. Barnidrotten bör präglas av lekfullhet och mångsidighet. 

"Idrotten vill" fokuserar mestadels på de värderingar och handlingar som är lämpliga i 

barn- och ungdomsidrotten.  (Riksidrottsförbundet 2007).  
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Inom ungdomsidrotten ska de första åren präglas av "lekfullhet och allsidig träning" 

sedan inleds en differentiering mellan ungdomarna beroende på vilka talanger och 

ambitioner de har och vilka som gör goda framsteg, de ska få vara med i 

idrottsverksamheten. Därmed inleds en rangordning och urval av ungdomar. Enligt 

"Idrotten vill" får det dock inte drabba ungdomarna negativt. Även barn med andra 

ambitioner måste få plats i idrotten (Riksidrottsförbundet 2009).  

 

4.3 Habitus, sociala fält & kapitaltillgångar  
 

Bourdieu beskriver habitus som ett mentalt/kognitivt system som avgör hur människor 

tänker och ställer in sig i den sociala omgivningen. Det kan förklaras som ett system 

bestående av dispositioner med grund i individens sociala erfarenheter och kollektiva 

minnen. Bourdieu menar att den sociala omgivningen formas under barndomen inom 

familjen. Individen anpassas efter de normer, värderingar och ageringsmönster som 

råder i den sociala omgivningen. Dessa kunskaper som utförs i interaktion med andra 

personer blir förkroppsligade. Individernas handlingar formas av sociala förutsättningar. 

Individens sätt att agera är relaterat till sambandet mellan interaktioner som sker mellan 

individers habitus och de sociala sammanhang de medverkar i (Broady 1990, s.228).  

 

Ett annat användbart begrepp är sociala fält som förklarar hur individer strukturerar sig 

i grupper som har en förbindelse. Sociala fält kan förklaras som "samhällsområden där 

det försiggår bestämda aktiviteter enligt bestämda regler och där det hela tiden råder 

en kamp om status och erkännande bland aktörerna" (Hillier & Rooksby 2002, s.6f). 

Idrottsverksamheten kan betraktas som ett socialt fält. Det menar Bourdieu i artikeln 

"Sport and Social Class" där han redogör för striden som pågår på idrottsverksamhetens 

fält om det rätta sättet att utöva idrott. Idrottsledarna kan sägas befinna sig på ett fält där 

striden handlar om vilket sätt som är det rätta och mest legitima sättet att organisera 

barn- och ungdomsidrott (Bourdieu 1978, s.820).  

 

 Varje fält har en doxa. En doxa kan förstås som symboliska och sociala ordningar i 

samhället, som skapar en struktur för hur indivden ska handla och inte handla. Det 

avgör också vad som är naturligt för individen och införlivar det i kroppen (Bourdieu 

1977, s.164). 
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Positionerna på fältet bestäms av kapital som individerna har tillgång till och dess 

betydelse. Kapital kan endast existera och ha en funktion i relation till ett fält. Kapital är 

olika former av tillgångar, vilka har betydelse för individernas position på fältet. 

Bourdieu definierar tre olika kapital, det ekonomiska kaptialet, det sociala kapitalet och 

det kulturella kapitalet (Hillier & Rooksby 2002, s.8f).  Det ska dock poängteras redan 

här att det endast är ett av dessa begrepp som är relevant för studien, vilket är det sociala 

kapitalet som innebär resurser och styrka som personer utvecklar inom deras sociala 

nätverk och kontakter (Hillier & Rooksby 2002, s.8f). 

 

 
 
5 Metod 
 

Följande metodkapitel inleds med en beskrivning och motivering till den valda 

metoden. Därefter redogörs studiens tillvägagångssätt som inkluderar urvalsprocessen, 

utformandet av intervjuguide samt genomförandet av intervjuer och etiska 

överväganden. Metodkapitlet avslutas med en metodreflektion. 

 

 

5.1 Metodologisk ansats 

 

Metod och material är ett hjälpmedel som skall relateras till det formulerade 

forskningsproblemet och de ställda frågorna. Det är en process för att besvara frågorna. 

Metod handlar alltså inte bara om att genomföra kvantitativa eller kvalitativa 

undersökningar, det har en viktigare betydelse för forskningsarbeten. Metoden 

inbegriper i forskningsprocessen från problemformulering till syfte, frågeställningar och 

avgränsningar (Ekengren & Hinnfors 2006, s.72-76). Med grund i detta resonemang är 

det viktigt att reflektera kring vilka metodval som jag har gjort för att kunna besvara 

mina frågeställningar samt vilken typ av kunskap jag tror att detta metodval kan ge.  

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod tillämpats i 

form av intervjuer. I min studie har den kvalitativa metoden inneburit att jag har fått ta 

del av och fått förståelse för intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar kring 

deras "motiv" till ett ideellt engagemang samt hur dessa "motiv" kan förstås.  
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Dalén menar att kvalitativa intervjuer särskilt lämpar sig för att ge insikt i 

intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar. Kvalitativa intervjuer var mest 

lämpade utifrån mitt syfte och mina frågeställningar då studien syftar till att undersöka 

intervjupersonernas motiveringar till att medverka och ideellt arbeta i en idrottsförening  

(Dalén 2007, s.9). De kvalitativa intervjuerna tillförde en förståelse och en bild av hur 

intervjupersonernas inställning till idrott var under uppväxten och vad som motiverade 

dem att medverka ideellt i en idrottsförening för barn och ungdomar.  

Kvalitativa intervjuer innebär att fokus läggs på att formulera frågeställningar vilket gör 

det möjligt att generalisera och fokus finns också på intervjupersonernas egna 

uppfattningar, det innebär också ett intresse för den intervjuade personens inställning 

(Bryman 2011, s.413). 

 

 

5.2 Tillvägagångssätt 
 
 
5.2.1 Urval  

 

Urvalsprocessen inleddes med inläsning på tidigare forskning och litteratur, vilket 

gjorde det möjligt för mig att få fram en forskningsfråga. Genom inläsning insåg jag att 

det fanns en kunskapslucka om endast kvinnors motiv till att engagera sig ideellt i en 

idrottsförening. I studien användes ett målinriktat urval av respondenter vilket innebär 

att forskaren strategiskt väljer ut deltagarna som är relevanta för de formulerade 

forskningsfrågorna (Bryman 2011, s.434). Jag beslutade att 10 intervjuer skulle bidra 

till ett tillräckligt stort material för att besvara mina frågeställningar. De personerna som 

var relevanta för studien skulle uppfylla vissa kriterier, detta för att kunna besvara 

studiens frågeställningar och relateras till studiens forskningsfråga. Studien är baserad 

på 10 informanter som valdes ut utifrån dessa kriterier; 

 Kvinnor som har en aktiv ideell roll inom en idrottsförening för barn och 

ungdomar.  

 Arbetet inom idrottsföreningen ska vara helt ideellt, alltså utan vinstsyfte.  
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Jag kontaktade 10 kvinnor från två olika idrottsföreningar som syftade till att utföra 

lagidrott. Jag valde fem kvinnor från vardera idrottsförening. En idrottsförening bestod 

pojkar och den andra idrottsföreningen bestod av flickor. Syftet med det var att jag ville 

se om det fanns några motivationsskillnader givet vilken idrottsförening de var med i. 

 

Jag ansåg att det var viktigt att båda idrottsföreningarna var bestående av lagidrotter 

med grund i att studien inte syftade till att undersöka skillnaden mellan idrottsföreningar 

bestående av lagidrott och individuell idrott. Kvinnors motiveringar till att arbeta ideellt 

i en idrottsförening kan se olika ut beroende på om det är en individuell idrott eller en 

lagidrott, vilket jag ville förhindra och endast fokusera på motiveringarna till det ideella 

arbetet inom idrottsföreningar som innefattar lagidrotter.   

 

5.2.2 Intervjuguide 

 

En intervjuguide kan förklaras som en minneslista över vilka frågor som skall beröras i 

en t.ex. semistrukturerad intervju. Dessa frågor ger möjligheter för forskaren att få 

information om hur intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar ser ut, i min 

studie innebär det att intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar möjliggör för 

mig att få en större insikt och förståelse i hur det ideella arbetet inom 

idrottsföreningarna motiveras. Intervjuerna innefattar även flexibilitet (Bryman 2011, 

s.419). 

 

Därför har jag i denna studien valt att tillämpa en semistrukturerad intervjuguide, vilket 

var viktigt för att behålla studiens centrala fokus men också innefatta flexibilitet i form 

av att låta intervjupersonerna tala fritt. Med grund i intervjuguidens frågeställningar 

uppkom det möjligheter under datainsamlingens gång att ställa nya följdfrågor som jag 

ansåg vara relevanta för studien. Dessa frågor hade jag inte tänkt på innan 

datainsamlingens start och fortsättningsvis ställde jag dessa frågor under alla 

nästkommande intervjuer. Formuleringen av frågeställningarna inför en undersökning 

ska inte vara så pass specifika att det förhindrar andra idéer under datainsamlingen 

(Bryman 2011, s.418).  

De inledande frågorna i intervjuguiden var bakgrundsfrågor som t.ex. frågor om 

intervjupersonerna var idrottsintresserade, hur länge de hade varit medlem och arbetat 

ideellt i en idrottsförening och om de hade varit aktiva i någon annan idrottsförening 
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tidigare och arbetat ideellt. Det är viktigt att de inledande frågorna får informanten att 

må bra och känna sig avslappnad.  

 

Sedan fokuserades frågorna på studiens centrala teman som var frågor om t.ex. när 

intresset för att gå med i idrottsföreningen startade, grunden för medverkandet i 

idrottsföreningen, vad har informanterna för ideell roll inom idrottsföreningen, hur 

mycket tid som spenderas på idrottsföreningen, vad som är det bästa/sämsta med att 

vara med i en idrottsförening och om det finns något särskilt som motiverar 

intervjupersonerna att arbeta ideellt i idrottsföreningen. I slutet av intervjun fokuserade 

jag på mer generella frågor vad som är det bästa/sämsta med idrott och vad idrott 

innebär för informanterna. Dalén menar att i slutet av intervjun är det bra att öppna upp 

"området" och låta frågorna fokusera på generella ting (Dalen 2007, s.31).  

 

Utformningen av intervjuguiden gjordes utifrån tre olika teman som kan förklara 

studiens syfte. Det första temat var uppväxten som kan bidra till en förståelse och 

förklaring huruvida intervjupersonen fick ett idrottsintresse med hjälp av t.ex. familjen 

eller omgivningen, eller om det kom senare i livet.  

Det andra temat är föreningslivet, vilket förklarar vad intervjupersonen har för 

motivering att arbeta ideellt i en idrottsförening, vad hon arbetar med, hur mycket och 

om det är trivsamt. Det tredje och sista temat är vad jag kallar nulägesanalys, vilket 

syftar till att förstå om intervjupersonerna konsumerar sport på TV, i så fall vilka sporter 

och orsakerna till det och vilka som tittar. Det avslutades med öppna frågor som vad 

som är det bästa/sämsta med idrott och vad idrott innebär för dem. 

 

5.2.3 Genomförandet av intervjuer & etiska överväganden 

 

Samtliga intervjupersoner kontaktades via telefon och vid ja till att medverka i studien 

bokades tid och plats. När de hade tackat ja skickade jag ett missivbrev till deras mail 

och de bads att läsa igenom det för att förstå studiens syfte och vad deltagandet i en 

intervju innebär. Informanterna tillfrågades innan intervjun om de hade läst igenom 

missivbrevet. Två av intervjupersonerna gav jag missivbrevet till strax innan intervjun 

och de läste igenom det.  

I missivbrevet fanns också information om att deltagandet i studien är frivilligt och 

rätten att avbryta sin medverkan. Vidare informerades det att intervjun kommer spelas 
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in för att sedan transkriberas, att materialet endast kommer användas i denna studien, 

hur materialet kommer användas samt att endast jag har tillgång till materialet. Efter 

avslutad studie kommer inspelningen raderas och att studien kommer offentliggöras och 

vart studien kommer offentliggöras. Detta enligt Vetenskapsrådets etiska överväganden; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2011, s.131-132; Vetenskapsrådet 2003).   

 

Om informanterna hade frågor informerades dem att de var välkomna att kontakta mig 

eller min handledare. Många utav intervjupersonerna frågade hur lång tid intervjun 

skulle ta och de fick informationen att den beräknas max vara 45 minuter. Vid 

kontaktandet av intervjupersonerna visade det sig att många hade ett hektiskt schema 

och därför var de angelägna om hur lång tid intervjun skulle ta. 45 minuter ansåg jag var 

tillräckligt för att ha en lugn intervju där varken intervjuaren eller intervjupersonen 

behövde känna stress. 7 av 10 intervjuer har hållits inom den angivna tidsramen. De 3 

resterande intervjuerna pågick i 10-15 minuter längre. Den överskridande tiden var dock 

inget problem eftersom intervjupersonerna hade avsatt tid till att medverka i en intervju. 

  

Tre av intervjuerna skedde på Växjös stadsbibliotek, vilket jag och intervjupersonerna 

hade kommit överens om. Stadsbiblioteket var en bra intervjuplats då det är en lugn 

miljö vilket gör det enklare för intervjupersonerna att känna sig avslappnade under 

intervjutillfället. Tre intervjuer skedde på tre olika caféer, efter överenskommelse 

mellan mig och intervjupersonerna. Tre intervjuer skedde på intervjupersonernas 

arbetsplatser. Vid kontaktandet frågade de om jag hade möjligheter att ta mig till deras 

arbetsplats för en intervju, vilket jag accepterade. Den tionde intervjupersonen frågade 

om intervjun kunde ske hemma, vilket gick bra. Intervjuerna varade mellan 20 till 28 

april. Vid de första intervjuerna upplevde jag vissa svårigheter med att ställa följdfrågor, 

jag upplevde dock att det flöt på allt bättre ju fler intervjuer som genomfördes. 

 

Att intervjuerna genomfördes på olika ställen var både en fördel och nackdel. De 

intervjuer som genomfördes på café var mindre exemplariska då det under två 

intervjutillfällen var många individer i rörelse vilket bidrog till en ganska stökig miljö, 

jag upplevde dock inte att detta påverkade intervjun då samtalet flöt på bra. Intervjuerna 

som genomfördes på arbetsplatserna, stadsbiblioteket och i hemmamiljön innefattade en 

lugn miljö vilket innebar att intervjuerna gick bra utan några större störningar eller 
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distraheringar. Intervjuerna spelades in och transkriberades direkt efter att intervjuerna 

var genomförda.  

 

När samtliga intervjuer hade transkriberats påbörjades bearbetning och analys av 

materialet, vilket skedde genom en tematisk analys. Den tematiska analysen baserades 

på fyra teman som hjälpte mig att besvara studiens syfte (Bryman 2011, s.528-529). De 

transkriberade intervjuerna lästes in en zick-zackrörelse med de teoretiska 

utgångspunkter jag har valt för att förstå kvinnornas "motiv" till engagera sig ideellt i en 

idrottsförening för barn och ungdomar samt hur dessa "motiv" kan förstås. 

 

5.2.4 Metodreflektion 

 

Vid valet av metod ska tillvägagångssättet vara anpassat efter studiens 

problemformulering och teorier som studier utgår ifrån. En intervjuundersökning är 

lämplig då studien syftar till att information om hur människor resonerar kring studiens 

syfte, vilket var målet med min studie (Eliasson 2013, s.31).  

 

Min tanke med studien var att genomföra en studie där jag gjorde en jämförelse mellan 

två olika idrottsföreningar, en kvinnodominerad och en mansdominerad idrottsförening 

och se om det fanns några skillnader mellan informanteras motiveringar till det ideella 

arbetet. Vid genomgång av intervjuerna insåg jag att det inte fanns det, vilket gjorde det 

svårt för mig att göra en jämförelse med så pass få informanter. 

 

För att kunna göra en lyckad jämförelse hade det varit givande att genomföra en 

kvantitativ metod eftersom användandet av en kvantitativ metod hade kunnat bidra till 

ett större urval av informanter och därmed bättre förutsättningar för att göra en 

jämförelse. Jag valde dock att enbart använda mig av en kvalitativ metod eftersom jag 

ansåg att den kvantitativa metoden försvårades av att urvalet inte var tillräckligt stort, 

vilket medför att det inte går att reprensentera hela populationen då den största delen av 

idrottsföreningarna är bestående utav män. Detta hade kunnat orsaka en bristande 

tillförlitlighet (Eliasson 2013, s.44-46).  

 

Med hjälp av den kvalitativa metoden fick jag en större förståelse för 

intervjupersonernas erfarenheter. Den kvalitativa metoden lämpade sig bäst för min 

undersökning då informanternas livsberättelser stod i fokus. Att urvalet är litet medför 
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att fler än tio intervjupersoner hade varit givande för att kunna göra en bättre jämförelse 

mellan de två idrottsföreningarna. Men med grund i att urvalet var för litet för att kunna 

göra en jämförelse mellan idrottsföreningarna fick jag tänka om och skriva om syftet 

utifrån mitt resultat. Men jag känner mig ändå nöjd med den kvalitativa metoden och 

mina tio intervjuer då de har gett studien ett mycket bra resultat.  

 

 
 
 
6 Resultat  
 
I följande avsnitt presenteras studiens empiri. Då jag har till syfte att studera kvinnornas motiveringar till 

att engagera sig ideellt i idrottsföreningar samt få förståelse för dessa motiveringar kommer empirin att 

presenteras först och sedan kommer empirin att analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  

 

 

6.1 Presentation av studiens informanter samt deras motiveringar till 

att engagera sig ideellt i en idrottsförening för barn- och ungdomar 

 

Studien grundar sig på tio semistrukturerade intervjuer med tio kvinnor.. I studien finns 

det två idrottsföreningar representerade och det finns fem kvinnor från varje 

idrottsförening. Båda idrottsföreningarna är inriktade mot lagidrott, har fokus på barn- 

och ungdomar och är lokaliserade i Kronobergs län. En central del av studiens resultat 

är informanternas barn. Därför delas avsnittet om barnen upp i sex olika delar som följer 

nedan.  

 

6.1.1 Barnen  
 
1.1.1.1 Grunden till engagemanget 
 

Majoriteten av informanternas motiveringar till det ideella engagemanget i en 

idrottsförening är med grund i att deras barn är med och utövar idrott inom samma 

förening. Intresset att börja arbeta ideellt i en idrottsförening uppstod, menar flera av 

informanterna, när deras barn började med sina idrotter. Barnens utövande i 

idrottsföreningar medför en möjlighet för dessa kvinnor att börja engagera sig ideellt i 

en idrottsförening.  
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Jag har ju varit med i idrottsföreningen [=min anm.]  sen barnen började utöva sina aktiviteter, alltid i 

någon av deras aktiviteter. 

 

Det var väl när mina barn började idrotta. 

 

Ja det var när jag fick barn. Jag hade inga tankar på det innan..utan när min äldsta flicka ville börja utöva 

idrott så var det naturligt att man började engagera sig lite grann och sen blev det mer och mer och sen är 

man ideellt involverad i laget.  

 

 

Citaten illustrerar inte något eget utövande i en idrottsförening, utan endast ideellt 

engagemang med grund i barnens idrottsförening. Kvinnorna började involvera sig i 

idrottsföreningen när deras egna barn började, vilket också för många av informanterna 

är en fortsatt motivering till att medverka ideellt i en idrottsförening.  

 

1.1.1.2 Umgänget med barnen och möjligheten att följa deras utveckling 

 

Andra motiveringar som framkom med att vara ideellt engagerad i en idrottsförening är 

bl.a. umgänget med barnen, dels sina egna barn men också de andra barnen i laget. 

Några av informanterna berättar att också att utveckling för barnen är något som är 

viktigt.  

 

Det är att få umgås på ett naturligt sätt med sina barn.  

 

Att man får vara med och se hur de utvecklas, inte bara min son, utan hur alla utvecklas och glädjen i att 

de får utöva en sport (ledare för pojkar). 

 

Ja det är ju utveckling och..alltså stötta dem, visa att man bryr sig, att man finns och så. Jag gör detta för 

sonens skull.  

 

Flertalet informanter menar att barnets utveckling är en motivering för att fortsatt vara 

ideellt engagerad eftersom det ger möjlighet att följa det egna barnets utveckling i 

idrottsföreningen. De menar vidare att de motiveras av en glädje i att få vara med sina 

barn i idrottsföreningen och som en orsak av deras lycka har de motiv till att fortsätta 

vara ideellt engagerade i en idrottsförening.  
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1.1.1.3 Idrott ska vara roligt 

 

Samtliga informanter framhåller som motivering att det ideella engagemanget i 

idrottsföreningen innebär en möjlighet att förmedla en positiv syn på idrott till alla 

barnen. Detta kan t.ex. vara att det ska vara roligt att utöva idrott, vilket samtliga 

informanter anser är det viktigaste när barnen utövar idrott. Det är inte resultatet i form 

av vinst eller förlust som är det viktigaste. Flera menar att det också att om det blir mer 

riktat fokus mot resultat och prestation kan det få konsekvenser att barnen slutar eller 

inte vill träna. Det är något som är viktigt att förmedla till barnen. Om idrott inte är 

roligt kan det medföra att barnen slutar.  

 

Att man har roligt tillsammans. För annars tappar man sugen på att träna. 

 

Att man ska ha roligt. Man gör ju detta av en anledning och det är för att man ska ha kul.  

 

Ja, det ska vara roligt. Det behövs allvar också, att de lyssnar och har disciplin att kunna lyssna, för det 

kan inte vara lattjo lajban hela tiden, men det ska vara roligt att gå till träningar, det ska vara roligt att 

utöva idrott [min anm.] Barnen ska vilja gå till träningar.  

 

1.1.1.4  Har barn- och ungdomsidrotten fokus på att vara rolig? 
 

Samtliga utav informanterna anser samstämmigt att idrott för barn och ungdomar ska 

vara roligt och att fokus därmed ska vara på att ha roligt vid träningar och tävlingar. 

Dock upplever många inte att det ser ut så i inom barn-och ungdomsidrotten. Det är 

istället mer fokus på presationer och resultat, vilket många av informanterna är kritiska 

till.  

 

När man åker och tävlar så ställer man åt sidan de som inte är tillräckligt bra..och då åker man på tävling 

och vissa barn får bara göra en liten del och sedan får de inte vara med på resten för att de inte gör vissa 

moment tillräckligt bra [=min anm.] Så det blev jag förvånad över och kanske lite ledsen för jag tycker 

inte att barnen i de unga åldrarna ska behöva uppleva det.  Just det här med att det ska vara så tufft och 

hårt och prestationsinriktat ibland kan jag tycka i för låg ålder. Jag tycker det är viktigare att ha kul [...] 

Man tappar fokuset på det här att man ska ha kul.  

 

Jag har mött på ledare som har bänkat och toppat med min son. Och då har jag inte varit glad och det har 

jag tagit vidare. Föreningen har kanske inte hittat någon lösning, men de vet om problemet. Och det har 

gjort ont i mitt hjärta. För min grundideologi är att alla ska få kunna vara med så länge som möjligt.  
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Man tänker själv när man var liten och man höll på med [...] så är det mycket tuffare, det satsas hårdare 

nu..man kanske inte ska kalla det elitsatsning, men träningen utgår nästan från att alla ska bli proffs. Det 

är inte bara på skoj utan de ska utvecklas hela tiden. Sen är det inget, det behöver inte vara något negativt. 

Men det blir.många barn som faller ifrån, för att de vill bara vara där för att det är roligt, de kanske inte 

känner att de måste ha ett mål med sin träning.  

 

 

Ovanstående citat illustrerar informanternas uppfattningar om hur barn- och 

ungdomsidrotten får allt mer fokus mot resultat och presationer vilket strider mot deras 

egna uppfattningar som är att alla barn ska få vara med samt att idrott ska vara roligt.  

 

Idrottsföreningarna står inför en viss problematik när det gäller att bl.a. förena barnen så 

att alla får vara delaktiga och samtidigt ska alla utvecklas på sin egen nivå. Gällande 

barns utveckling inom idrotten ser det olika ut bland olika barn. En av informanterna 

menar att om ett barn är på en hög nivå inom idrotten är det vanligt att barn som är på 

samma nivå ska spela med varandra. Men samtidigt finns det barn som tycker det är 

roligt att vara med men som kanske inte är på lika hög nivå som de andra barnen, det 

medför att detta barnet inte får vara med. Givet vilken nivå barnen är på ska de tillhöra 

olika grupper vilket kan ifrågasättas. Det förklaras mer under följande citat. 

  

Alltså, de som har kommit längst, de ska vara för sig och de som inte har kommit lika långt, de ska vara 

för sig. Och jag köper det till viss del också givetvis, men då kommer man in på det är att det ska ju vara 

roligt att idrotta.  

 

Det är viktigt att barnen utvecklas och om två spelare möts som befinner sig på olika 

nivåer utvecklas ingen av spelarna. Det är viktigt att alla ska få vara med och att spelet 

måste anpassas till den nivån ungdomarna är på för att utvecklingen ska vara gynnsam.  

 

Jag kan känna att, om vi tar [...] är det någon som har utövat sporten i 6 år och så kommer det en kille 

som inte har utövat sporten alls och börjar precis. Då utvecklas ju inte någon av spelarna egentligen. Det 

måste vara..det är ju svårt, men sen vill man ju att alla ska vara med. För det måte vara på den nivån som 

man är på och då tror jag man utvecklas mest. Alla ska få vara med och det är ju bra kan jag känna.  

 

Citatet visar vilka svårigheter föreningsidrotten som finns gällande att alla barn ska få 

vara med och samtidigt ska barnen vara på samma nivå för att utvecklas på bästa sätt. 

Informanten beskriver svårigheten med att förena detta  eftersom hon ändå anser att alla 

ska få vara med. Det är viktigt att det är lika för alla och att alla barnen får följa med på 
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t.ex. cuper. En annan informant berättar om hur hennes syn är på nivåindelningar inom 

lagen. Av citatet framgår det att hon är mycket kritisk till nivåindelningar och att hon 

anser att det inte bör förekomma inom idrotten.  

 

Innan var jag väldigt negativ till nivåindelning. Jag tycker det är väldigt krystat. Det innebär att du möter 

motståndare på din egen nivå. Vi nivåindelar inte tävlingar, det tycker jag är jätteviktigt. Men på 

träningen, man är i olika grupper..jag har varit väldigt skeptisk till det. Och vi har pratat om det i vår 

ledarstab.  

 

En annan informant menar att trots att alla ska få vara med och att idrott ska vara roligt 

håller hon inte riktigt med idrottsföreningens riktlinjer som anser att alla barn ska få 

tävla oavsett hur mycket de har har tränat, eftersom hon anser att för att få tävla ska 

barnen ha tränat ett visst antal gånger.  

 

Jag är nöjd med idrottsföreningen [=min anm.] och den synen som de har på bredden och att alla ska få 

vara med.  Jag tycker att om ett barn tränar alla gånger, låt säga det är 10 gånger och ett barn har bara 

tränat en gång, då tycker idrottsföreningen att de ska få spela. Jag vet inte riktigt, om de tycker att barnen 

ska få tävla lika mycket eller om vi har rätt att göra så som ledare. För jag tycker det är viktigt att träna 

också, man kan inte bara göra det roliga. Just nu när de börjar bli äldre så tycker jag faktiskt att man ska 

få ställa lite krav på hur mycket man får tävla vs. hur mycket man tränar. Hur föreningen ställer sig till 

det. Om man inte gör någon skillnad, de ska få spela lika mycket. Men i så fall håller jag inte med 

föreningen. 

 

Informanterna är överens om att barn- och ungdomsidrotten ska ha fokus på att vara 

rolig samt ha mindre fokus på resultat, trots detta upplever flera informanter att mer 

fokus riktas mot resultatet vilket de upplever som problematiskt då deras uppfattningar 

inte överenstämmer med hur idrotten utförs inom barn- och ungdomsidrotten. Det finns 

en svårighet mellan idrottsföreningens riktlinjer om hur det bör vara och hur det sker i 

tävlings- och idrottsverksamheten. 

 

1.1.1.5 Idrotten är hälsosam 

 

En annan motivering som nämns av flera informanter som orsak till det ideella 

engagemanget i en idrottsförening är att barnen ska få möjlighet att röra på sig. En av 

informanterna anser att den fysiska möjligheten är väldigt positiv för barnen och 

ytterligare en informant anser idrotten som fysisk aktivitet vara viktig eftersom för 

mycket stillasittande är negativt. 



  
 

25 

 

Just att man ska få möjlighet att röra på sig, man ska få möjlighet att ha kul framför allt. Men också att 

man får utöva någonting som man tycker är roligt. 

 

Det fysiska, hälsan kan jag väl säga. För att må bra [...] för barnen, det är inte bra att sitta still för mycket, 

utan..man måste röra på sig så att..kroppen mår bra.  

 

Idrotten har ju flera funktioner. Det bästa med idrott är, det grundlägger hälsosamma vanor hos 

ungdomar. Det är det viktigaste. Vårt viktigaste uppdrag är att barn rör på sig idag. Sen har idrotten en 

stor social funktion. Att få känna att man hör hemma i en grupptillhörighet. För mig är det inte viktigt att 

vinna, för mig är det viktigt att man ger "kan jag hjälpa ett barn att kanske som gammal bli sjuk". Det jag 

gjorde de första 15 åren  i idrott, det har du nytta av i hela livet. Det är nyttigt, motion är bra för kroppen.  

 

 

Ovanstående citat vittnar om att en annan viktig del av idrottsföreningen är idrottens 

fördelar, alltså fysiken och hälsan som följd. Flera utav informanterna menar att barnen 

är mycket stillasittande idag och därför är idrott en viktig del av barnens liv. Det är inte 

bara viktigt i barndomen utan det är ett hjälpmedel i resten av livet också. Idrotten kan 

förklaras som en "spindel i nätet" för många olika delar. Informanterna beskriver 

idrotten som att den ska vara rolig, den ger en god hälsa och att den har en social 

funktion.  

 

 

1.1.1.6 Idrotten är fostrande 
 

 

Idrotten har också en betydelse då den är fostrande och lär barn och ungdomar att ta 

eget ansvar. En av informanterna menar att hon själv utövade idrott och var ordentlig 

som barn och fick ta eget ansvar vilket hon jobbar på med sina barn. Idrotten kan då 

spela en roll i att lära hennes barn att ta eget ansvar. Det är viktigt att lära barnen att ta 

eget ansvar då det kan hjälpa dem i framtiden. Hon menar att det finns föräldrar som 

curlar sina barn och vad det kan innebära. En annan informant menar också att barnen 

måste ha ett eget intresse för idrott och att som förälder inte curla dem för mycket. De 

ska finnas en egen vilja.  

 

Man måste driva sig själv lite.."vill jag det så måste jag ta mig själv till träningarna" man får inte curla 

dem för mycket heller och köra de till allt, för då kanske de inte gör det av eget intresse.  
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Jo men det är väl alltid bra om man kan lära de att ta eget ansvar, det är väl det man märker nu på många 

föräldrar liksom, det här med curling-föräldrar, det finns definitivt..och man vill liksom bara bereda väg 

för de utan att tänka på att, det ger kanske lite om man själv får ta eget ansvar istället för att jag som 

förälder ska göra alltid åt de. Men..jag tror det kan skada mer än vad det gör nytta ibland.  

 

Det är väldigt fostrande, att man..det här med eget ansvar, det är något jag jobbar på med mina barn. Jag 

kommer själv ihåg att jag höll ordning på min utrustning [min anm.], jag var väldigt ordentlig som barn.  

 

Idrottens möjligheter att lära barnen att ta eget ansvar och utveckla en egen vilja för 

t.ex. idrott är en annan motivering till deras ideella engagemang i en idrottsförening.  

 

6.1.2  Egen föreningsbakgrund & idrottsintresse 
 

Några av informanterna har en uppväxt som är präglad av idrott. Dessa informanter har 

föräldrar eller förälder som tidigare har varit föreningsaktiva eller utövat någon idrott. 

En av informanterna anger som motivering till ideellt engagemang i en idrottförening 

att hon var uppväxt i en liten by där idrottsföreningen var en viktig del där många 

personer samlades. Flera informanter började utöva idrott tidigt då idrotten fanns med i 

familjen och förutsättningarna för att utöva idrott var väldigt bra. En av informanterna 

förklarar hennes föräldrar som "föreningsmänniskor" och att det var en viktig del för 

hennes kärlek till idrott.  

 

Oj..jag är uppväxt i idrott, in i en idrottsfamilj. Det är min pappa var tränare. Så vi har alltid varit väldigt 

aktiva inom idrott, man är ju uppväxt i det.  

 

Däremot har de varit föreningsmänniskor, pappa var aktiv i min idrottsförening [min anm.] och både 

mamma och pappa var väldigt aktiva i Korpen
2
. Så jag har ett ideellt förflutet för mina föräldrar har varit 

föreningsmänniskor [...] jag har alltid älskat idrott [...] Jag har vuxit upp med föräldrastöd, mina föräldrar 

engagerade sig i en förening, det har nog också gjort att jag har fått motivation. Att jag själv är uppvuxen 

i en föreningsfamilj och då har man tagit efter. Min pappa och jag hade en speciell relation när jag var 

liten.  

 

Ovanstående citat visar att informanterna tidigt fick en väg in till idrotten via familjen 

eller en liten ort, de har sedan utövat idrott när de har blivit äldre inom olika 

idrottsföreningar.  

                                                 
2
 Korpen kan beskrivas som ett riksförbund uppbyggt av hundratals föreningar där all form av träning 

bedrivs. http://www.korpen.se/omkorpen2/ 
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En av kvinnorna menar att hon började träna redan som liten och i skolan för att sedan 

träna på hög nivå inom en idrott, vid många tillfällen i veckan. Idrottsföreningar har 

alltid funnits med, sedan när hon fick barn beskriver hon det som en "naturlig 

motivering" till att barnen skulle gå med i en idrottsförening.  

 

När man fick barn så var det helt naturligt för mig att de skulle vara med i en förening för att röra sig [...] 

Så det har jag sagt till mina barn att "någonting måste ni hålla på med, att röra er".  

 

I citaten framgår det att dessa personers uppväxt var bestående av idrott till en stor del. 

Flera utav informanterna har föräldrar som var föreningsaktiva, vilket de nämner som 

motiveringen att det var avgörande för deras föreningsintresse. Dessa informanter 

framhåller motiveringen att när de sedan fick barn var det viktigt för dem att deras barn 

också började utöva idrott då idrotten är "naturlig" och en självklar del för dem, det är 

också viktigt att idrotten är viktig för barnen. 

 

6.1.3 Gemenskap med barnen och andra personer 
 

Det ideella engagemanget i en idrottsförening ger gemenskap med barnen, både med 

sina egna och andras barn men också med de andra personerna som är ideellt 

engagerade. Informanterna lägger tonvikt på motiveringen att det finns gemenskap och 

glädje i en idrottsförening  bland barnen.  Förutom gemenskapen finns det också 

möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra då många har samma intressen vilket 

en kvinna tycker är bra. Flera av informanterna nämner som motivering att 

gemenskapen är bland det bästa med att vara med i en idrottsförening. 

 

Det är..jag känner den här gemenskapen, alltså sammanhanget med andra vuxna och som har intresse och 

man kan utbyta erfarenheter och så.  

 

Socialt sett har det gett oss jättemycket umgänge, så det är nästan man känner att "tänk om barnen slutar", 

alltså det är så vi umgås jättemycket med föräldrarna runt om och det är så roligt att träffa alla.  

 

Sen är det ju föräldrarna runt om, alltså i sonens lag är vi [...] det är ju som en stor familj.  

  

Av citaten framgår att det ideella engagemanget i idrottsföreningen medför gemenskap 

bland andra personer som är med, vilka t.ex. kan vara andra föräldrar. Det medför också 
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möjlighet att utbyta av erfarenheter. Umgänget med andra föräldrar bidrar till att det blir 

som en stor familj. Dessa personer anger som motivering att det ideella engagemanget i 

idrottsföreningen är att de får ut någonting av att vara med och känna gemenskap med 

andra personer som också är ideellt engagerade.   

 

 
6.1.4 Lagidrottens betydelse 
 

Flera av informanterna menar att det är viktigt för barnen att vara med i en lagidrott. 

Dessa informanter motiveras bl.a. av att barnen ska lära sig och fungera i en grupp och 

möjligheten att träffas i ett större sammanhang med andra barn då det är en viktig 

lärdom. Då barnen utövar en lagidrott är det viktigt att de förstår dess betydelse menar 

flera av informanterna. 

 

Men  just få möjlighet att träffas i ett större sammanhang och andra barn, man lär sig jättemycket av att  

ha befunnit sig där. I det sammanhanget. Ta hänsyn och jobba i grupp, det är inte bara jag, vi måste vara 

ett gäng för att göra mål. Det är viktigt, det är jätteviktigt.  

 

Gruppsport tycker jag är viktigt. Att man lär sig och fungera i en grupp. Det tycker jag är jätteviktigt.  

 

Då får man försöka "ni är ett helt lag, det är inte liksom..hade du spelat pingis hade du fått försöka liksom, 

då hade du bara haft det själv, men nu är ni ett helt lag" så det måste man göra ihop. Och det kan jag 

känna, det är liksom..att man förlorar som ett lag och vinner som ett lag. Det är viktigt.   

 

Lagidrott innebär möjlighet få lärdom om att fungera i en grupp. Informanterna menar 

att det är oerhört viktigt i en lagidrott där alla som är med bidrar till allt som sker på 

planen. Om något negativt händer  när barnen spelar match t.ex. att de förlorar eller att 

någon gör ett misstag så är det inte den personens fel, det är hela lagets ansvar. 

 

Lagidrotten har flera funktioner. En kvinna menar att allt som sker är i idrotten på grund 

av laget. Det som händer under en t.ex. en match är inte någons ansvar, det är allas 

ansvar. Den kunskapen är viktig att förmedla, i det här fallet har idrotten har ett 

fostringssyfte. Tyngden ska vara på att vara osjälvisk och fokusera på hela laget. Laget 

ska inte ha en egoistisk inställning där det som skedde under matchen var "någons" fel.  
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Men lagidrott är också betydelsefullt då det finns gemenskap och glädje i en lagidrott. 

En av informanterna menar att fördelarna med lagidrott är att det finns en delad glädje 

bland spelarna.  

 

Det är nog gemenskapen och glädjen, alltså jag ser glädje i lagidrott som ligger kvar från när jag själv var 

aktiv, och den kan jag uppleva i det lag jag är aktiv i nu. [...] Man är så många att kunna dela saker och 

ting med. Jag tror det är viktigt med gemenskapen. Det blir lite mer delad glädje.  

 

Lagidrott har flera funktioner menar informanterna som motiveras av att det lär barnen 

att ta ansvar genom att ta hänsyn, förståelsen för att det är hela lagets ansvar om det blir 

en vinst eller förlust, lärdom om vad en lagidrott innebär och att fungera i en grupp samt 

att den förmedlar gemenskap och glädje hos utövarna. Kvinnornas motiveringar i detta 

sammanhang är att de förmedlar budskap till barnen om vad en lagidrott innebär. 

Kunskapen om lagidrottens betydelse kan främja mer omtänksamhet i laget och mer 

förståelse för varandra i alla idrottssammanhang.  

 

6.1.5 Träffa människor 
 

Informanterna nämner fler motiveringar som t.ex. att det ideella arbetet i 

idrottsföreningen skapar möjligheter att träffa samt lära känna mycket människor. Det är 

ett sätt att skapa kontakter med andra personer som är med, menar flera av 

intervjupersonerna. 

 

Man skapar ju kontakter..skapar ett nätverk bland ledarna, man känner igen barnen som är med, de andra i 

lagen [...] Så det är ju givande tycker jag.  

 

Ja oh ja, jag har lärt känna otroligt mycket människor. Från andra lag och föräldrarna.  

 

Det ger ju mycket tillbaka till mig, det jag personligen tycker om..det är ju idrott, träffa människor. 

Tjejerna, deras glädje framför allt.  

 

Dessa informanters motiv till att det ideella engagemanget är roligt är på grund av att 

det ger mycket tillbaka till dem bl.a. möjligheter att skapa nätverk med de andra 

personerna som är med i idrottsföreningen eller föräldrar runt om. Kvinnornas 

motiveringar till det ideella arbetet i idrottsföreningen är ett sätt att för dem 

tillfredsställa deras egna behov  som t.ex. att träffa människor. 



  
 

30 

 

 

6.1.6 Det ideella engagemanget är roligt 
 

En annan motivering som informanterna anger som orsak till deras ideella engagemang 

i en idrottsförening är att det är roligt. Tre av tio informanter menar att det är roligt att 

vara med i en idrottsförening. De har också liknande erfarenheter och åsikter om varför 

det ideella engagemanget är roligt. De har alla föreningsbakgrund, idrottsintresse och 

har utövat idrott. Två utav dessa personer menar att idrotten är en livsstil, vilket också 

kan förklara varför det engagemanget är roligt.  

 

Det är för jag tycker det är kul att engagera mig. Jag är ändå där och då kan man lika väl göra någonting. 

Jag tycker det är kul [...] Jag tror det är lite av en livsstil.  

 

Att jag har ett idrottsintresse. Hade jag inte tyckt idrott varit roligt, hade jag nog inte varit med i 

idrottsföreningen [min anm.] 

 

Det ideella engagemanget är roligt då det är ett intresse, menar en av informanterna. Det 

innebär en möjlighet att utöva ett intresse. En annan informant menar att eftersom 

familjen är med i idrotten  är det avgörande till att det ideella engagemanget är roligt. 

Detta med grund i att hon inte behöver prioritera bort familjen, det är "deras liv att 

leva". 

 

Ja, alltså det är mitt intresse så det inkräktar ju inte på något annat och eftersom familjen är med i det så 

blir det inte att man är borta från familjen på det sättet [...] så det blir liksom inte att man känner att man 

tar tid från familjen, för det hade varit en annan sak [...]. Det är ett litet liv att leva tänker jag.  

 

En informant menar att eftersom hon tycker det ideella engagemanget i 

idrottsföreningen är roligt har det blivit som en hobby.   

 

Jag tycker att det är roligt, för mig är det ett sätt att..det blir lite som en hobby.  

 

Dessa personer anser att det ideella engagemanget är roligt, dels på grund av att de har 

idrottsintresse men också att det är en livsstil.  

 



  
 

31 

6.1.7 Återbetalning 
 
Det fanns också informanter anger deras motivering till sitt ideella engagemang är att de 

ville ge tillbaka det de själva fått genom idrotten. Det uttrycktes med grund i att de 

själva hade idrottat i hela sitt liv och sedan när de fick barn ville de att barnen skulle få 

uppleva det positiva som idrotten ger. En av kvinnorna menar att hon ville få in sin 

dotter i idrotten iomed att hon har varit aktiv inom idrott hela livet själv.  

 

Det var därför jag började, också att försöka få in henne på det här spåret med idrott i och med att jag har 

gjort det hela livet själv. Det ger så mycket tillbaka.  

 

Man får uppleva det, jag själv hade de som ställde upp för mig och trodde på mig. Och att få ge igen det 

idag är härlig. Att ge det som jag själv har fått.  

 

Citaten vittnar om vad idrotten kan bidra med. Informanterna framhåller motiveringar 

som att de kan förmedla idrott till sina barn då det är väldigt givande för dem att se de 

egna barnen utöva idrott då de har utövat idrott själva.  

 

Dessa kvinnor har tidigare varit aktiva inom idrott under uppväxten då de fick möjlighet 

till det på grund av deras föräldrar som möjliggjorde idrotten eller omgivningen i form 

av en liten ort där många utövade idrotten. När de sedan fick barn som började med 

idrott gavs det en möjlighet för dem att bli ideellt engagerade i idrottsföreningen där 

barnen utövar idrott, för att kunna ge tillbaka samma positiva upplevelser som de har 

erfarenheter av till sina barn.  

 

 
6.1.8 Utbildningar 
 

Andra motiveringar som informanterna nämner med det ideella engagemanget i en 

idrottsförening är möjligheter att få ny kunskap vilket t.ex. kan vara att medverka på 

utbildningar. Några av intervjupersonernas motiveringar är att de utbildningarna som 

erbjuds är givande för dem då att de har nytta av det både i idrottsföreningens 

sammanhang men också i andra situationer. Det ideella arbetet i en idrottsförening 

medför att vissa utbildningar ska alla personer delta i, men utöver det är det tillåtet att 

delta i andra utbildningar och då väljer personerna själva vilka utbildningar de vill gå. 
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De har faktiskt mycket utbildningar som jag både har nytta av där
3
 och på jobbet och såhär, mycket kurser 

och mycket utbildning som är bra i ledarskap [...] Så det är jättebra, det ger mig jättemycket.  

 

Jag tycker det är kul att gå utbildningar, då får man lära sig barns utveckling, psykologi, sociologi, alltså 

tankar hela tiden och den kunskapen. Lära mig mer grejer tycker jag är jätteroligt. Lära mig nya saker.  

 

Det ideella medverkandet i idrottsföreningen ger en möjlighet att gynna det egna 

intresset i form av få gå utbildningar. Det är inte bara nyttigt i idrottssammanhang, utan 

även i andra sammanhang menar en kvinna. Dessutom är det möjligt att få förståelse för 

hur barn agerar och varför de agerar på ett visst sätt. Utbildningar kan alltså vara nyttigt 

i och utanför idrotten.  

 

 

 

6.2 Sammanfattning av resultatet  
 

 

Intervjumaterialet visar att informanternas motiv till det ideella engagemanget i 

idrottsföreningar är likartade då ett flertal motiv är återkommande. Den vanligaste 

motiveringen till ett ideellt intresse i en idrottsförening är att informanterna har barn 

som idrottar i föreningen, vilket gäller samtliga informanter mer eller mindre. De 

beskriver hur de blev ideellt intresserade när deras barn började få intresse för idrott och 

gick med i en idrottsförening. De flesta motiverar sitt ideella engagemang särskilt för 

barnens skull då det är roligt att få vara med sina egna barn och få följa deras 

utveckling, men även andra barn som är med. Alla informanter är överens om att det är 

viktigt att förmedla det positiva med idrott som enligt informanterna är att idrott ska 

vara roligt och att barnen ska tycka det är roligt att komma till träningar/tävlingar och 

att resultatet/vinst inte är det viktigaste.  

 

Andra motiv som framkom är den fysiska aspekten, att barnen ska få möjlighet att röra 

på sig. Att idrotten grundlägger hälsosamma vanor är oerhört värdefullt anser 

informanterna eftersom barnen är mer stillasittande idag. Idrotten är också en 

uppfostringsmiljö som lär barnen att ta eget ansvar. Gemenskap var ytterligare ett motiv 

som förekom ofta, dels är det gemenskap mellan barnen men även mellan de ideella 

ledarna eftersom det finns också möjligheter att utbyta erfarenheter mellan varandra. 

                                                 
3
 Inom idrottsföreningens sammanhang  
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Flertalet informanter är eniga om lagidrottens betydelse och på vilket sätt den är viktig 

för barnen. B.la. lär sig barnen att ta hänsyn, fungera i grupp och få förståelse för att det 

är viktigt att samarbeta.   

 

Ett annat motiv som framkom är att det ideella arbetet i idrottsföreningen ger möjlighet 

att träffa och lära känna mycket människor. Det är ett bra sätt att skapa ett socialt 

nätverk med andra personer som är ideellt engagerade. Många utav informanterna har 

en egen föreningsbakgrund där de var idrottsaktiva. För några informanter var 

idrottsutövandet influerat av föräldrarna, för några andra informanter var det influerat av 

omgivningen i form av kompisar eller mindre by. Oavsett är det ett motiv för dem att 

vara ideellt engagerade idag. Ett annat motiv till ett ideellt engagemang är att det är 

roligt och det förklaras som en livsstil av ett par informanter. Det ideella engagemanget 

ger också möjligheten att "återbetala" idrotten till sina barn då dessa personer har utfört 

idrott själva. Deras idrottsliga erfarenheter har genererat att de vill se sina barn ha lika 

härliga upplevelser som de själva hade inom idrotten. Andra motiv som framkom var 

utbildningar och dess fördelar som bl.a. var att utbildningarna är nyttigt i olika 

sammanhang men också att det är roligt att få nya lärdomar.  

 

Ett flertal informanter var starkt kritiska till det hårda och presationsinriktade klimat 

som tycks dominera barn- och ungdomsidrotten. De flesta ansåg att det hårda klimatet 

sker i för ung ålder och barnen och ungdomarna börjar fokusera på resultat, vinst och att 

bli bäst. Istället bör barn och ungdomar tänka på att ha roligt och allas rätt att vara med, 

vilket informanterna anser är det viktigaste med barn- och ungdomsidrotten. En 

informant ansåg dock att som ledare bör barn/ungdomar ha tränat ett visst antal gånger 

för att få delta i en tävling, när de börjar bli äldre bör det vara möjligt att ställa lite krav 

på barnen. Hon anser ändå att det är viktigt att alla barn ska få vara med. Detta visar på 

vilka idrottsverksamhetens svårigheter och problematik som inte är enkel att lösa.  
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7 Analys 
 
Utifrån resultatet går det att konstatera ett fletal motiv till kvinnors ideella engagemang i 

idrottsföreningar. I analysen kommer jag att skilja på benämningen "motiv" och "motivering". Detta med 

anledning av att i resultatet har ordet motiv använts för att förklara informanternas motiveringar till att 

engagera sig ideellt i en idrottsförening med hänvisning till studiens syfte och frågeställningar. För att nu 

få förståelse för dessa motiv använder jag mig av ordet "motivering" för att förstå de bakomliggande 

orsakerna varför deras motiveringar har formulerats på ett visst sätt. Det är möjligt att göra en hänvisning 

till Redelius (2002, s.148f) som också studerade idrottsledarnas "motiv" till sin ledaruppgift och det svåra 

med just det begreppet.  Nedan sker en analys utifrån två rubriker. 

 

7.1 Förutsättningar för idrott 
 

I resultatet konstaterades det att flertalet informanter har varit idrottsaktiva själva i sin 

barndom/ungdom. Det har då varit vanligt att deras föräldrar också har varit 

föreningsaktiva samt utövat idrott. Deras motiv var att de har utövat idrott i ung ålder 

och att de tycker att idrott är väldigt roligt och har därför velat engagera sig ideellt i en 

idrottsförening, att idrotten är något som är "naturligt" och har varit med i hela livet. Det 

kan således förklaras som en motivering som är formad av deras habitus.  

 

Dessa informanters bakgrund är bestående av idrott med grund i att de har haft föräldrar 

som har givit dem resurser att utöva idrott. Idrotten blev därmed en förvärvad 

disposition i barndomen. Det avgjorde deras tycke för idrott vilket kan tolkas som en 

orsak till varför dessa personer tycker att idrott är roligt. Idrotten kan därför ses som ett 

kognitivt system som är avgörande för informanternas placering och tycke för just idrott 

givet den sociala omgivningen som ofta formas under barndomen. Omgivningen kan 

vara t.ex. familj, vänner eller en mindre ort. Det är också ett sätt att upprätthålla sin 

identitet eller t.ex. få möjlighet att tillgodose egna intressen (Broady 1990, s.228).  

 

Det fanns också informanter som inte hade föräldrar som var idrotts- eller 

föreningsaktiva. Deras förutsättningar att utöva idrott var istället orsakad av 

omgivningen i form av en mindre by eller kompisar. Informanterna berättade oftast att 

de kom från en mindre by där "alla" utövade en viss typ av idrott. Oftast utövade alla 

denna idrotten då informanterna kunde beskriva det som att "i en liten ort var det 
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tvunget till att vara med i idrotten" och de beskriver det som roligt. Idrotten motiverades 

av omgivningen men deras motivering är också inom ramen för deras habitus då 

idrotten är ett sätt att tillgodose sitt idrottsintresse (Broady 1985, s.4). 

 

I o med att flertalet informanter har utövat idrott i sin egen barndom betraktas det som 

"naturligt" att deras barn också ska börja utöva idrott. Det förefaller sig inte vara helt 

ovanligt att barnen börjar utöva samma idrott som föräldrarna. Det skiljer sig dock åt 

mellan informanterna. Samtliga informanter har utövat idrott, dock finns det skillnader 

angående om de har utfört lagidrott eller en individuell idrott. De flesta informanterna i 

studien har utfört lagidrott och resterande har utövat en individuell idrott. Samtliga 

informanter är överens om att lagidrotten har en stor betydelse för barn. Några av 

motiven som nämndens var att lagidrott lär barnen att ta eget ansvar, möjlighet att lära 

sig att ha deltagit i en lagidrott och möjligheten att lära sig samarbete. 

 

Detta kan förklaras av att idrotten är en form av uppfostringsmiljö, vilket 

överensstämmer med Riksidrottsförbundets visionsdokument "Idrotten vill" (2007) samt 

vad föräldrarna anser känneteckna god barn- och ungdsomsidrott (Karp 2004).  Oavsett 

har informanterna via eget idrottsutövande eller föreningsmedlemsskap haft möjlighet 

att förmedla idrottsliga erfarenheter vidare till sina barn. Motiveringen skulle dämed 

kunna ses som ett sätt att leva upp till den identiteten som formats av deras habitus 

(Broady 1990, s.228). 

 

Ovanstående resonemang kan också användas för att få förståelse för motiven att 

samtliga informanter ansåg att idrott för barn och ungdomar ska vara roligt. Den 

aspekten var alla informanter eniga om. Det var framför allt tydligt i idrottsföreningar 

för barn, men även i idrottsföreningar för ungdomar var det mycket viktigt. Samtliga 

informanter instämde i att barn- och ungdomsidrottens syfte är att barnen ska ha roligt 

och att alla ska få vara med. 

 Många ansåg det därför som felaktigt när barn- och ungdomsidrotten tidigt börjar 

präglas av fokus på resultat och hårda presationer eller att barn slås ut för tidigt. Barn 

ska få vara barn och tycka att idrott är roligt samt få möjlighet att vara med i idrott. 

Ungdomsidrotten ska de första åren präglas av att idrott är roligt (Riksidrottsförbundet 

2007). Flera informanter har som det nämndes tidigare utfört idrott i sin 
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barndom/ungdom och flera tycker att idrott är väldigt roligt och det används som ett 

motiv till ett ideellt engagemang idag.  

 

Deras motiveringar kan förklaras av habitus då ett ideellt engagemang är ett sätt att 

tillgodose ett eget intresse d.v.s. att idrott är roligt. Deras svar är ett uttryck för deras 

assimilerade och förkroppsligade värderingsdisposition. Resultaten visar också att 

många ledare har gemensamma värderingar vilket kan vara en orsak av att deras 

bakgrund och uppväxt är likartade då de flesta av dem har utfört idrott och därmed förs 

det vidare till barnen (Broady 1990, s.228). 

 

Resultatet visar att många informanter anser att gemenskap mellan barnen är en 

motiverande faktor till att vara ideellt engagerad i en idrottsförening. För några 

informanter var gemenskap den tydligaste motiveringen till ett ideellt intresse. De anser 

att det är viktigt för barnen att känna gemenskap inom idrotten samt att det är 

motiverande att se att barnen hjälps åt och stöttar varandra. Det kan också förklaras som 

den en social del där barn och ungdomar får möjlighet att skaffa nya kompisar och 

utveckla det "sociala spelet" som en informant formulerade det.  

Flertalet utav dessa informanter har utfört idrott under sin barndom och deras motiv kan 

således vara ett resultat av ett eget relaterande till gemenskapen som fanns inom 

idrotten. Deras motiveringar till gemenskap i idrottsföreningar kan därför förklaras av 

deras habitus med grund i deras idrottsliga erfarenheter som barn/ungdom där 

gemenskap var en viktig del av idrotten  vilket de har fört vidare till sina barn. Det kan 

också förklaras som att informanternas handlingar har formats av deras sociala 

förutsättningar (Broady 1990, s.228). 

 

Resultatet antyder att kvinnornas motiv till att vara ideellt engagerad inbegriper en 

möjlighet att träffa människor vilket ger en annan form av gemenskap, nämligen 

gemenskapen mellan de ledarna som är ideellt engagerade i samma idrottsförening. 

B.la. förklarar flera informanter att de känner gemenskap med andra ideella ledarna. De 

motiveras av att det ideella engagemanget har gett dem ett stort umgänge som de är 

glada för men också gemenskapen de känner sinsemellan med grund i att de har samma 

intresse och befinner sig på samma idrottsliga fält samt möjligheten att kunna utbyta 

erfarenheter mellan varandra.  
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Dessa personer befinner sig på ett socialt fält som är idrottsföreningen. 

Idrottsföreningen utgör gruppen där alla ideella ledarna är samlade och därmed 

kopplade till varandra. Deras positioner utgör därmed ett socialt kapital som innebär 

resurser som personerna utvecklar inom deras sociala nätverk. Deras motiveringar till 

gemenskap kan således förklaras av att det ideella engagemanget är ett socialt fält där 

andra personer med samma ideella intresse finns och därmed finns det också tillgångar 

till ett socialt kapital som dessa kvinnor har utvecklat genom att skaffa sig ett socialt 

nätverk inom idrottsföreningen (Hillier & Rooksby 2002, s.8f).  

 

I resultatet konstaterades det att de flesta av informanterna ansåg att barn- och 

ungdomsidrott ska vara roligt och det ska vara ett nöje att träna och tävla. Därför var 

dessa informanter också övertygade om att toppning, nivåindelning och utslagning är 

något som inte bör förekomma inom barn- och ungdomsidrotten i så stor utsträckning 

och framför allt inte i för tidig ålder. De menar att det blir för stort fokus på resultat och 

presationer istället för att ha roligt och att alla ska få vara med, enligt riktlinjerna i 

"Idrotten vill". Men alla informanter är inte övertygade om att alla ska få vara med på 

alla tävlingar, enligt riktlinjerna i "Idrotten vill" (RF 2009.  

 

Informanterna är överens om att alla barn och ungdomar inom idrotten ska få vara med 

på sina egna villkor. Informanternas åsikter skiljer sig åt gällande barn- och 

ungdomsidrottens utformning av träning och tävling då de har olika uppfattningar om 

hur det bör se ut. Några av informanterna anser att det blir för stort fokus på presationer, 

resultat och vinst inom barn- och ungdomsidrotten, vilket de anser är fel och att det kan 

vänta tills barnen blir äldre. En informant menar att hon tillåter det till viss del, men att 

verksamheten ska domineras av fokus på att idrott ska vara roligt.  

 

En annan informant skiljer sig åt från de övrigas åsikter då hon anser att som ledare för 

barnen bör det vara tillåtet att ställa krav på barnen ju äldre de blir. För att ett barn eller 

en ungdom ska få tävla ska den också ha utfört ett visst antal träningar för att få 

genomföra en tävling. Om ett barn inte har utfört lika många träningar som motsvarar 

ledarnas krav ska detta barnet inte få tävla. Det står dock i idrottsföreningens riktlinjer 

att alla barn ska få vara med, oavsett hur mycket barnen/ungdomarna har tränat. 

Idrottsföreningens riktlinjer och denna informantens åsikt skiljer sig åt vilket kan bli 

problematiskt i idrottsverksamheten.  
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Informanternas uppgifter om hur det ser ut inom idrottsföreningar för barn- och 

ungdomar är ett liknande resultat som Peterson visade i sin studie där han relaterade till 

föreningsfostran och tävlingsfostran och dess problematik och svårigheten att utföra 

dessa på ett enkelt sätt i idrottsverksamheten (2005). Samma resonemang kan användas 

för att förklara resultatet i min studie. Trots informanternas vilja att alla barn och 

ungdomar ska få vara med, tävla/träna efter egna förutsättningar och utvecklingsnivå 

enligt föreningsfostran finns det fokus på presationer och resultat inom 

idrottsföreningen enligt tävlingsfostran. Svårigheterna att sammankoppla dessa är 

påtagliga och därför står idrottsverksamheten inför en svår utmaning.  

 

Idrottsverksamheten som socialt fält står i en rådande kamp om vad som bör 

känneteckna barn- och ungdomsidrott eftersom sättet att utöva idrott skiljer sig åt 

mellan aktörerna på det sociala fältet. Informanterna i studien uppger vad de anser ska 

känneteckna "god" barn- och ungdomsidrott, dock finns det skillnader mellan deras 

åsikter och med andra aktörer i idrottsföreningen.  Aktörerna på fältet är inte överens 

om vad som barn- och ungdomsidrott ska innebära och därmed utgörs det en kamp 

mellan vad "god" barn- och ungdomsidrott ska vara (Bourdieu 1978, s.820).  

 

 

 

 
7.2 Normer och värderingar i barn- och ungdomsidrott 
 
Detta kapitel kommer analyseras med utgångspunkt i Riksidrottsförbundets verksamhetsidé "Idrotten vill" 

(2009). Nedan presenteras kvinnors motiveringar till det ideella engagemanget i idrottsföreningar. Vissa 

motiv har redan behandlats i föregående punkt men dessa motiv är relevanta att analysera med 

utgångspunkt i en annan teori för att förstå informanternas motiveringar. Kapitlet avslutas därför med en 

analys som bidrar med förståelse och förklaring till informanternas motiveringar till ett ideellt 

medverkande. Återigen riktas fokus mot att det är skillnad mellan motiv och motivering.  

 

Studiens resultat visar att informanternas motiv till ett ideellt engagemang i en 

idrottsförening till stor del är gemensamma. I studien var det två idrottsföreningar 

representerade. Informanterna var antingen ideellt engagerad i en idrottsförening som 

inriktade sig mot barnidrott eller ungdomsidrott. Sju utav informanterna var ideellt 

engagerade i en idrottsförening för barn och resterande tre informantern var ideellt 

engagerad i en idrottsförening för ungdomar. 
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De vanligaste motiven till ett ideellt engagemang var när barnen började utöva idrott i 

idrottsföreningen. Informanterna betraktar idrotten som en uppfostringsmiljö där barnen 

får lära sig att ta ansvar, visa hänsyn och lära sig att samarbeta med andra barn.  

 

Andra motiveringar som informanterna nämner som kan relateras till barns 

uppfostringsmiljö är gemenskap och glädje som finns i en idrottsförening bland barnen 

samt att alla ska få vara med utifrån sina egna förutsättningar och behov. Respekt ska 

också visas till att barn och ungdomar har utvecklats i olika takt och därför måste 

ledarna ta hänsyn till det. Den gemenskap och glädje som finns kan förklaras av att 

idrottsföreningarna inriktar sig mot lagidrott. Samtliga informanter anser att idrott för 

barn och ungdomar ska vara roligt och därför är de också kritiska och negativt inställda 

till barn- och ungdomsidrotten tydliga inriktning mot tävlingar och prestationer.  

 

Andra motiveringar som nämns är att idrotten grundlägger hälsosamma vanor hos barn 

och ungdomar. Flera informanter är övertygade om att idrotten är oerhört viktig för barn 

och ungdomar eftersom deras stillasittande är mer omfattande idag än hur det var förut 

då hänvisar flera av dem till sin egen barndom. Genom att få en bra motion är dessutom 

flera övertygade om att idrott är något barn/ungdomar har nytta av i hela livet sedan då 

det grundlägger ett flertal positiva fördelar.  

 

Det är inte bara gemenskap mellan barnen som är motiverande för informanterna utan 

även gemenskapen mellan ledarna/föräldrarna samt möjligheten att träffa människor. 

Det bidrar till en möjlighet att lära känna nya människor och få möjlighet att utbyta 

erfarenheter mellan varandra samt att det ideella engagemanget är roligt och beskrivs 

som en livstil av ett par informanter. Att vara ideellt engagerad i en idrottsförening 

innebär en social del som är svår att undkomma. Andra motiv som nämndes var 

utbildningar och möjlighet att "återbetala" idrott till sina barn då många hade utövat 

idrott i sin egen barndom/ungdom. Det ideella engagemanget kan därmed ses som en 

möjlighet att betala tillbaka idrotten till sina barn.  

 

Resultatet visar att informanterna har formulerat sina "motiv" på ett särskilt sätt. 

Redelius menade i sin studie att ett ideellt medverkande i en idrottsförening ger 

begränsningar i hur informanterna kan uttrycka sig. Det finns därför anledning att anta 
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att informanternas svar inte är helt "sanna" utan att deras svar har anpassats efter 

barnidrottens doxa (Redelius 2002, s.118). Resultatet visar enligt likhet med Redelius 

studie att informanternas motiveringar stämmer väl överens med Riksidrottsförbundets 

visionsdokument "Idrotten vill" (2009) där det framkommer att idrottsverksamheten ska 

präglas av gemenskap och glädje, som också kan förklaras som en social utveckling 

rättigheten för alla att delta, fysik utveckling vilket bidrar till god hälsa samt psykisk 

utveckling som innefattar samarbete och främjar barns utveckling. Barn ska också lära 

sig respekt och umgänge.  

 

Det kan också förklara och förså informanternas kritik och negativa inställning till barn- 

och ungdomsidrottens allt mer riktade fokus på tävlingar och presationer. I "Idrotten 

vill" framgår det att ökade inslag av tävlingar motverkar barnidrottens mål, därmed bör 

tävlingsfokuset minska och ha mer fokus på att barn/ungdomar ska ha roligt (RF 2009). 

Kvinnornas ställningstagande kan därmed förklaras som motiveringar grundade av de 

normer och värderingar som styr barn- och ungdomsidrotten. Genom att vara ideellt 

aktiv förväntas de ge en viss typ av svar för att anses vara "lämpliga" som t.ex. ledare 

eller tränare. Om en ledare hade uttryckt sig på ett sätt som inte överensstämmer med de 

"normativa" åsikterna eller idrottsföreningens & "Idrotten vill":s riktlinjer upplevs 

personen vara avvikande med grund i fältets doxa strängt hållen av dess normer och 

värderingar (RF 2009) (Bourdieu 1977, s.164). 

 

Dessa motiv nämndes i studien av samtliga informanter och ansågs vara bland de 

främsta motiveringarna till ett ideellt engagemang i en idrottsförening. Motiveringarna 

kan således förklaras utifrån att inom barn- och ungdomsidrotten finns det ett särskilt 

sätt att uttrycka sina "motiv" till att vara ideellt engagerad vilket beror på att barn- och 

ungdomsidrotten styrs av en uppsättning normer och värderingar som finns på det 

sociala fältet som kan vara grundade i Riksidrottsförbundets visionsdokument "Idrotten 

vill" (Hillier & Rooksby 2002, s.6f) (RF 2009). Med anledning av detta kan 

informanternas motiv inte uttryckas på vilket sätt som helst, utan de är relaterade till 

fältets doxa som berättar på vilket sätt det är tillåtet att uttrycka sig och vad de inte bör 

säga.  

 

Motiv som t.ex. barnen, gemenskap, fysisk hälsa och att alla ska få vara med är sådant 

som är tillåtet att uttrycka inom barn- och ungdomsidrotten. Det är således normer och 
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värderingar som styr informanternas motiveringar till ett ideellt medverkande i en 

idrottsförening och informanterna anpassas efter dessa normer och värderingar. Det kan 

också förklara orsaken till att informanternas svar är väldigt likartade. Informanternas 

motiv att träffa människor och betydelsen av lagidrott är också sådana svar som kan 

förväntas säga med utgångspunkt i fältets doxa samt dess normer och värderingar 

(Bourdieu 1977, s.164).  

 

Att vara ideellt engagerad i en idrottsförening innebär en stor svårighet att inte träffa 

människor, det är således något som är en del av att vara ideellt engagerad i en förening 

då det är en stor del av föreningslivet som också grundas i att ett flertal individer deltar. 

Samma resonemang kan användas för att förklara lagidrottens betydelse. Eftersom 

samtliga informanter är ideellt engagerade i idrottsföreningar som inriktar sig mot 

lagidrott hade det varit anmärkningsvärt om en ledare/tränare hade uttryckt att 

lagidrotten inte har någon betydelse. Det kan också förklara orsakerna till att de anser 

att det ideella engagemanget är roligt. Med grund i att medlemskapet i en 

idrottsförening är ideellt hade det framstått som märkligt om en ledare uttryckte att det 

ideella engagemanget var t.ex. tråkigt eller ointressant.  

 

Motiveringarna kan därmed också kopplas till fältets doxa om vad hur informanterna 

bör uttrycka sig relaterat till fältets normer och värderingar. Motiveringarna kan också 

kopplas till studiens forskningsöversikt som styrker att barn-och ungdomsidrotten ska 

vara utformat efter nöje och njutning vilka barnen och ungdomarna, föräldrarna och 

idrottsledarna anser. Med grund i detta står idrottsverksamheten inför en stor utmaning 

att kunna kombinera barn-och ungdomsidrottens roliga sida med en allt mer seriös 

tävlingsverksamhet.  

 

 

8 Slutsats 
 

I min studie undersökte jag vad som är kvinnors "motiv" till att arbeta ideellt i en 

idrottsförening samt hur man kan förstå dessa "motiv" till det ideella engagemanget i 

idrottsföreningar.  
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Flertalet informanter har egen föreningsbakgrund och motiveras utav det då de har haft 

föräldrar som har engagerat sig ideellt eller har de haft en uppväxt i en liten ort där 

mycket kretsade kring föreningen, vilket också är en motiverande faktor till att arbeta 

ideellt i en idrottsförening då idrottsföreningen har varit med de under hela livet. 

 

Många kvinnor gick med i idrottsföreningen när deras barn började och har valt att 

stanna kvar på grund av att barnen är kvar. De motiveras även av de andra barnen som 

är med i laget, det är roligt att få möjlighet att följa alla barnens utveckling och inte bara 

de egna barnen. Samtliga informanter är överens om att idrott för barn och ungdomar 

ska vara roligt. Det ska vara roligt att delta på bl.a. träningar och tävlingar. Det är hela 

syftet med barn- och ungdomsidrott, därför ska det också vara mindre fokus på 

tävlingsmomentet och hårda presationer. 

 

Ett annat motiv är gemenskap bland barnen samt bland andra ledare då det har gett 

möjlighet att skapa kontakter och ett nätverk bland de andra ledarna/föräldrarna som är 

med. Gemenskapen ger möjlighet att träffa människor och skapa ett nätverk bland 

personer som har samma intresse vilket flera tycker är roligt. Det ideella engagemanget 

är också motiverande då det har blivit en hobby, menar en person. Andra motiv som 

nämns är möjlighet att det ideella medverkandet är roligt och ger tid till familjen. 

Samtliga informanter har också ett idrottsintresse och tycker därför att idrott är roligt.  

 

Dessa personer ser det ideella engagemanget bl.a. som en möjlighet att betala tillbaka 

det de fått genom idrotten till deras barn. Det ideella engagemanget medför också 

möjlighet att kunna gå utbildningar, vilket några menar är roligt då de får chansen att 

lära sig något nytt som de kan använda i föreningen och i andra sammanhang. 

 

För att få förståelse för kvinnornas "motiv" till det ideella engagemanget visar resultatet 

att motiven är oerhört likartade då samma motiv nämndes av nästan samtliga 

informanter. Därför fanns det också anledning att tro att deras motiveringar var 

anpassade efter barn- och ungdomsidrottens normer och värderingar samt av 

informanternas egna habitus där idrotten är en införlivad disposition. Studiens analys 

visar att kvinnornas "motiv" må vara uttryckta på ett särskilt sätt, därmed kan deras 

motiverngar också förstås och förklaras av att de styrs av barn- och ungdomsidrottens 
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rådande normer formade utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer "Idrotten vill" (RF 

2009).  

 

 
 
 
9 Diskussion 
 

Denna studie syftade till att studera kvinnors "motiv" till att engagera sig ideellt i en 

idrottsförening samt hur vi kan förstå dessa motiv. Frågeställningarna har besvarats med 

hjälp av kvalitativ metod med tio personer som är med i idrottsföreningar och jobbar 

ideellt, fem personer från varje idrottsförening. Med grund i tidigare forskning, teorier 

och återkommande mönster i intervjumaterialet hade jag goda möjligheter att få svar på 

mina frågeställningar.  

 

Min utgångspunkt var från början att undersöka två idrottsföreningar bestående av 

mestadels män i den ena idrottsföreningen och mestadels kvinnor i den andra 

idrottsföreningen för att kunna undersöka någon skillnad och göra en jämförelse mellan 

dessa, då syftar jag på merparten män och kvinnor i ideellt ledarskap och i styrelser. 

Men det uppstod svårigheter. Jag kunde inte hitta någon idrottsförening där merparten 

är bestående av kvinnor som jobbar med lagidrott. Trots det valde jag dessa två 

idrottsföreningar.  

Det var viktigt att det var två lagidrotter för att kunna göra en trovärdig jämförelse 

mellan två idrottsformer som är liknande. Efter genomförda intervjuer märkte jag att det 

inte fanns några skillnader mellan informanternas motiv, vilket fick mig att inse att mitt 

urval är för litet för att kunna göra en lyckad jämförelse, vilket var mycket tråkigt. Ett 

för litet urval kan orsaka en bristande tillförlitlighet (Eliasson 2013, s.44-46). Jag fick 

då skriva om en frågeställning något och anpassa det mer efter studiens resultat. Trots 

dessa svårigheter känner jag mig nöjd eftersom informanternas svar har varit mycket 

givande och jag har fått mina frågeställningar besvarade.  

 

Jag tror att jag hade fått ett annat resultat om jag hade jämfört fem personer från en 

idrottsförening med en lagidrott med fem personer från en idrottsförening med en 

individuell idrott, vilket jag ville förhindra.  
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Den kvalitativa metoden har varit mycket bra för studien då mer tyngd läggs på 

intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser, vilket är syftet med den kvalitativa 

metoden (Dalén 2007, s.9). Jag har fått svar på mina frågeställningar och trots 

svårigheter med metod och resultat har jag ändå fått ett spännande resultat.  

 

Eftersom studien är byggd på en kvalitativ metod vill jag klargöra att studiens resultat 

inte bidrar till några generaliseringsmöjligheter. Resultatet går däremot att generalisera 

på  det ideella arbetet i en idrottsförening. I likhet med tidigare forskning konstaterar 

mitt resultat liknande resultat som de har kommit fram till, bl.a. Karin Redelius (2002). 

Hon menar att många av ledarna motiveras att arbeta ideellt av bl.a. egna barn, andras 

barn samt en möjlighet att kunna ge tilbaka de dem fått genom idrotten. Detta resultat 

framkom bl.a. även i min studie, vilket kan betyda att många andra studier har 

konstaterat liknande resultat.  

 

 

9.1. Förslag på framtida forskning 
 

Min studie syftade till att undersöka kvinnors motivation inom två lagidrotter för att inte 

resultatet skulle snedvridas på grund av vilka idrottformer det gällde, alltså en 

individuell idrott. I en annan studie hade det dock varit intressant att undersöka om 

motivationen skiljer sig åt bland personerna i en lagidrott och i en individuell idrott.  

Då hade det varit möjligt att genomföra en jämförelse mellan ideella arbetare i en 

lagidrottsförening och i en individuell idrottsförening. I studien framkom det också att 

mer föräldraengagemang hade varit givande för idrottsföreningen. Då hade det varit 

spännande att undersöka vad de föräldrar som inte engagerar sig i en idrottsförening har 

för orsaker till det.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 
 

Missivbrev - Samtyckesbrev till intervjupersonerna 
 

 

Till dig som har tackat ja till att medverka i studien. 

 

Studien syftar till att undersöka kvinnors motivation och intresse att vara med i en ideell 

idrottsförening.  

 

Jag är tacksam för att just du har valt att medverka i denna studie eftersom jag tror att du 

har den kunskap och information jag behöver till denna studien. Ditt deltagande innebär 

att du bidrar med viktig och värdefull information till studien. Här nedan följer en 

förklaring angående vad som gäller för dig som intervjurespondent och för mig som 

forskare. 

Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan. Du har även rätt att avstå från att svara på frågor om du upplever de som 

känsliga eller obekväma. Intervjun kommer att spelas in, detta endast för att jag ska 

kunna lyssna på den efteråt då det underlättar analysprocessen. Den kommer sedan att 

transkriberas. Det är endast jag som kommer lyssna på resultatet och efter avslutad 

studie kommer inspelningen raderas. Ditt namn samt andra uppgifter kommer fingeras 

vilket innebär att de ej kan härledas till dig. Materialet kommer endast att användas till 

denna studien.  

 

När uppsatsen har blivit godkänd kommer den att publiceras på DiVa (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet), vilket medför att den blir en offentlig handling där du och andra 

personer kan ta del av den.  

Vid frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta mig eller min handledare.  

Jennie Svensson 

0708617158 

js223cy@student.lnu.se 

Handledare: Karina Petersson 

karina.petersson@lnu.se 

0470-708736 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

Är du idrottsintresserad? 

Hur länge har du varit medlem i denna idrottsförening? 

Har du varit aktiv i någon annan idrottsförening tidigare? 

 

Intervjuns syfte och uppläggning: 1. Uppväxt, 2. Föreningslivet, 3. 

Nulägesanalys  

1. Uppväxt 

När kom du för första gången i kontakt med idrott? 

Vad hade du för förhållande till idrott i skolan? 

Under din uppväxt, vilka var förutsättningarna för att utöva idrott? 

Hur skulle du beskriva din familjs idrottsintresse under din uppväxt? 

 

2. Föreningslivet 

När började du intressera dig för att vara med i en idrottsförening? Vid vilken ålder? 

Vad anser du ligger till grund för att du är med i en idrottsförening? 

Vad gör du inom idrottsföreningen?  

Är du nöjd med det du gör inom idrottsföreningen? 

Finns det något annat du hellre skulle vilja göra? 

Hur många timmar i veckan spenderar du på idrottsföreningen?  

Är du nöjd med den tiden? 

Hur mycket tid skulle du vilja ägna åt idrottsföreningen? 

Vad är det bästa med att vara med i en idrottsförening? Vad är det sämsta? 

Finns det något särskilt som motiverar dig att vara med i en idrottsförening? Vad i så 

fall? 

Är det givande för dig att vara med i en idrottsförening? På vilket sätt?  

Är du nöjd med den idrottsföreningen du är med i? Om nej, varför inte? 

Vid fortsatt aktivt medlemskap inom idrottsföreningen, finns det något som kan 

förbättra ditt intresse till idrottsföreningar mer? 

3. Nulägesanalys 

 



  
 

III 

Tittar du på TV-sport?  

När tittar du på TV-sport? 

Finns det några motiv till varför du tittar på sport? I så fall, vilka?  

Finns det några särskilda sporter du tittar på? 

Vad tycker du är det bästa/sämsta med idrott? 

Har dina åsikter om idrott förändrats på något sätt efter att du gick med i en 

idrottsförening? 

Har du som kvinna upplevt några svårigheter med att vara med i en idrottsförening? 

Vilka i så fall? 

Vad innebär idrott för dig?  

Finns det något annat du vill ta upp? 

 

 

 


