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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka om innebandyledare känner sig motiverade under match 

för barn under 11 år. Rollen som ledare har innebär att arbetsplatsen och föreningen skapar 

en förutsättning för ledare att göra ett tillfredställande jobb. Idrotten vill (2009) beskriver 

barns idrott som lek med rörelser och att tävlingsformen sker på barnens villkor. Studien som 

har en kvalitativ ansats har använt semistrukturerade intervjuer med nio respondenter.  Resul-

tatet har analyserats utifrån Herzbergs (1959 tvåfaktorsteori. Den ena faktorn beskriver hur 

motivation nås och den andra handlar om hur miljön kring sina uppgifter uppfattas. Teorin 

handlar om att arbetsuppgifter känns motiverande om resultatet går att hänvisa till en persons 

förmåga och kompetens att lösa uppgiften effektivt. Resultatet visar att respondenterna be-

skriver matchsituationen som motiverande då sin insats kan utvärderas under match eftersom 

ledare, barn och vuxna vet vad matchen står och slutar trots inget resultat visas. Matchsituat-

ionen ger respondenterna motivation genom att föreningar delegerat ansvaret till ledare att 

leda laget utifrån sin kompetens och förmåga att lösa uppgiften.  Herzberg (1959) förklarar 

uppdraget med att ansvar delegerats. Barnens uppvisade glädje kan tolkas som ett erkännande 

för ledare att sin prestation varit tillfredställande. 

 

 

Nyckelord: Ledare, ansvar, uppgift, motivation, roll  
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Särskilda tack! 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de nio respondenter som visade intresse och önskan att delta i 

studien. Utan deras deltagande och vilja att dela med sig av sina tankar, upplevelser och åsik-

ter hade jag inte haft möjlighet att slutföra studien. 

  

Jag vill även tacka min handledare Per Göran Fahlström för att han hjälpt och stöttat mig. 

Kunskapen som han visat har i flera lägen skapat en förutsättning för fortsatt arbete. Lugnet 

han uppvisat har gett mig styrka att slutföra arbetet. 

 

 

Klas Eriksson, Växjö 2017-05-08 
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1 Förord  
 

Varför blir vi som vi är? Det är en ständigt återkommande fråga hos mig, vilka egenskaper 

och intressen vi har och varför vi känner som vi känner? Vad har påverkat oss till att tycka 

och tänka på ett speciellt sätt. Är det så att mina föräldrar påverkat mig mer än jag trodde 

eller har jag haft möjligheten att välja riktning själv. Har mina livsval varit självklara eller har 

det blivit ett resultat av aktiva val som jag gjort eller har jag helt enkelt låtit andra styra mitt 

liv. Beroende på val jag gjort eller blivit påverkad att göra har mina erfarenheter, kunskaper 

och intressen blivit ett resultat av mitt snart 46 åriga liv. 

 

Som galet idrottsintresserad har jag inte alls som många andra tittat på idrott utan mitt in-

tresse är kort och gott att idrotta själv. Jag har alltid gillat att röra på mig men framförallt har 

jag motiverats av att utvecklas och förbättra min prestation. Eftersom mitt val av idrott föll 

sig på golf har jag haft förmånen att under lång tid präglas av ett långsiktigt tänk i utveckl-

ingsfaser och inte tvingats till tidiga krav. Golfen har den fördelen att vi kan utvecklas under 

lång tid och det nästan förväntas att det ska ta lång tid. Därför har jag förstått att mina ledare 

och tränare påverkat mig till att tycka att långsiktig inlärning är ett lämpligt val. De har inte 

tvingat fram något tidigt resultat utan snarare försökt pusha mig till att göra mitt yttersta i 

både träning som tävling. Därefter har jag kunnat se en förbättring i mina prestationer och 

sedermera i mina resultat. Därför är det inte förvånande att jag idag reagerar på diskussioner 

inom idrottens värld där speciellt barn är i fokus.  

 

För mig är det uppenbart att idrott ska vara på barns villkor och inte låta vuxnas referensra-

mar vara det avgörande. Diskussionerna som pågår är självklara för mig, det behöver inte 

någon förklara utan den åsikten har jag alltid berörts av. Idrott ska vara roligt och alla ska få 

delta på sina villkor.  

 

Här kommer min stora förvåning som numera blivit till ett intresse. Varför måste bestäm-

mande instanser förändra idrottens natur, en av de grundläggande komponenterna är ju ändå 

att förbättra sig och kunna om man vill jämföra sig med andra. Det bestämmer vi väl själva. 

Vissa idrotter har tagit bort cup resultat samt tagit bort seriesystem. Innebandyn är en av dem. 

Jag själv är innebandyledare för min son och de spelar matcher utan resultat i unga åldrar. 
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Som spelare har man flera möjliga motivationskällor men som ledare har jag insett att även 

jag ändrat mitt fokus. Innan tänkte jag bara på min egen utveckling men idag vill jag att så 

många som möjligt ska få känna sig kompetenta tillsammans med andra samtidigt som vi gör 

något vi gillar. Det kan för vissa innebära att resultat i form av siffror ger motivation. Är det 

rätt att ta bort den möjligheten för de som vill motiveras av jämförelser och inte enbart av sin 

egen prestation? Trots att jag valt att studera Innebandy ledare och deras motivation under 

match undrar jag vad mina gamla tränare tänkt om resultat tagits bort. Det spelar väl ingen 

roll om de visas?  Det är ju ändå prestationen och att alltid göra sitt yttersta som skapar 

glädje. Oavsett om man är aktiv eller ledare.  

 

 

     

    Växjö, den 8 maj 2017 
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2 Inledning 
 

Den svenska idrottsrörelsen engagerar årligen över 3 000 000 människor i över 20 000 före-

ningar och attraherar mer än 800 000 ledare (Riksidrottsförbundet, 2017). Det innebär att 

idrotten har ett stort ansvar med att leva upp till de krav som ställs. Riksidrottsförbundet har 

sammanställt ett idédokument för idrotten att följa, Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Där riktlinjer anger riktningen för verksamheten med de målsättningar och visioner som 

nämns. Idrott ska enligt Idrotten vill (RF, 2009) ge glädje och gemenskap, bygga på demo-

krati och delaktighet, allas rätt att vara med och att bedriva rent spel utifrån idrottens regel-

verk. I dokumentet har idrotten delats in efter ålder och ambitionsnivå där barnidrotten är upp 

till 12 år, idrott för ungdom är 12 år upp till 25 år och vuxen idrott är 25 och uppåt. I barnid-

rotten är målsättningen att skapa glädje, genom ett utbud av allsidig rörelse träning där täv-

ling är en del av leken.  

 

Riksidrottsförbundet har 71 special idrottsförbund som är medlemmar. Genom att vara med-

lem förbinder förbunden sig att följa de riktlinjer som finns. Svenska Innebandyförbundet är 

ett av de 71 förbunden och blev medlem 1985 som den 58:e medlemmen i Riksidrottsförbun-

det (Innebandyförbundet, 2017).  Eftersom Riksidrottsförbundet grundades 1903 (Riksid-

rottsmuseet, 2017) kan det ur ett historiskt perspektiv anses som innebandy är en relativt ny 

idrott. Idag är fler än 125 000 människor medlemmar i över 1000 föreningar för att spela in-

nebandy (Innebandyförbundet, 2017). Det gör Svenska Innebandyförbundet till Sveriges 

tredje största förbund enligt SCB:s statistik över antalet aktiviteter som registrerats (RF, 

2005). 

 

Innebandyförbundet har ett eget styrdokument kallat Innebandy vill där riktlinjer för sin id-

rotts verksamhet finns att följa (Innebandy vill, 2002). Dokumentet är inriktat på innebandy 

och ger medlemmar möjlighet att förstå riktlinjer utifrån sin verksamhet i både ord och bilder 

med förklaringar. Emil Risberg (2017) förklarar att Innebandy vill (2002) utgörs av praktisk 

och teoretisk information för Svenska Innebandyförbundets medlemmar. Syftet med doku-

mentet är enligt Risberg att ge enkla förklaringar till de målsättningar och vision förbundet 

har. Då kan föreningar som är medlemmar i Svenska Innebandyförbundet läsa och förstå hur 

de ska agera vid behov.   
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I Innebandy vill (2002) förklaras att barns idrott inom idrotten innebandy är mellan 7 och 11 

år. Där målsättningen är att ge alla som vill möjlighet att vara med och skapa ett livslångt 

intresse, genom att verksamheten ska bedrivas med glädje och lek som huvudingredienser. 

Där lika förutsättningar för killar och tjejer ska gälla (Innebandy vill, 2002). 

 

2007 tog Innebandyförbundet ett beslut för att som Emil Risberg (2017) förklarar genomföra 

en praktisk tillämpning av de riktlinjer Riksidrottsförbundet genom Idrotten vill (2009) skap-

at. För att lyckas skapa en verksamhet som bygger på att alla ska få vara med utifrån sin egen 

förmåga ansåg innebandyförbundet att resultat under matchsituation bör avskaffas. De slo-

pade seriesystem och matchresultat på cuper för att ge barnen en möjlighet att utöva inne-

bandy utefter de riktlinjer som Innebandy vill har för barn, huvudsakligen med glädje och lek 

(Innebandy vill, 2002).   

 

Som Emil Risberg (2017) förklarar har barnen anpassat sig till den situation som gäller. För-

klaringen ger han som att barn förhåller sig till befintliga regler. I Idrotten vill (2009) förkla-

ras det att idrott för barn ska utföras efter barnens villkor där tävlingsmomentet ska vara en 

del av leken. En viktig kugge i föreningslivet är de 800 000 ledare som tar hand om barn, 

ungdomar och vuxna. Karin Redelius (2002) beskriver att ledares initiala anledning till att de 

blir ledare är för sina barns skull och att de gärna skaffar ett intresse som attraherar familjen 

och blir en aktivitet som familjen kan uppskatta tillsammans.  

 

Ledare är som Redelius (2002) nämner vanligen föräldrar till sina egna barn och i Idrotten i 

siffror förklaras det att en fjärdedel av alla ledare är under 25 år (RF, 2015). Det kan ge indi-

kationer på att innebandyledare varit aktiva inom idrott själva när matchresultat fortfarande 

registrerades och det fanns serietabeller. Skillnaden är att barn som spelar innebandy inte sett 

några andra regler men ledare kan uppfatta matchsituationen olik från tiden de själva var barn 

eller spelade. Då det fanns ett resultat och matcher vanns eller förlorades. 

 

 

 

 

 



[Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] 

10 

3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att förstå hur innebandyledare upplever sin roll under matchsituation ur 

ett motivationsperspektiv.  Specifikt innebär det att studien ska undersöka två frågeställning-

ar: 

 

 Hur upplever innebandyledare sin roll 

 Hur motiveras innebandyledare under match 
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4 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel förklaras vad motivation innebär och dess bakomliggande orsaker. Det kan 

förklara ledares möjligheter till att känna en motiverande miljö kring sitt uppdrag under 

matchsituation. I avsnittet behandlas anledningen till varför ledare initialt börjar som ledare. 

Vidare behandlas ledares roll och vilka kompetenser i en idrottsledares vardag som behövs 

utföras och kan påverka rollen positivt eller negativt. Inledningsvis är forskning om ledare 

och ledares orsak till sitt intresse sammanställt utifrån pedagogiska forskare. Under rubriken 

motivation förklaras motivation ur ett psykologiskt perspektiv och leder in studien på 

Herzbergs (1959) tvåfaktorsteori som förklarar motivation från ett psykologiskt perspektiv. 

 

4.1 Forskning om ledare i barnidrott 
 

Redelius (2002) har i sin avhandling ”Ledarna och barnidrotten, Idrottsledarnas syn på idrott, 

barn och fostran” skapat förståelse kring varför ledare initialt blir ledare. En anledning är för 

att deras barn deltar i träning där tiden tillsammans är av vikt för att skapa en aktivitet som 

alla i familjen uppskattar. Möjligheten att umgås med barn i största allmänhet lyfts fram där 

både deras egna barn och samvaron med andras barn motiverar. Andra detaljer som motiverar 

är enligt Redelius föräldrars tidigare intresse för idrott och att känna att sin kunskap förmed-

las vidare via sitt engagemang. 

 

Redelius (2002) menade vidare att idrottens ledarskap är ett verktyg för att uppnå något annat 

hos vuxna där hon tog upp två framträdande motivationskällor, investeringsvärde och egen-

värde. Investeringsvärde menas att resultatet av all tid som läggs ner genererar individuella 

vinster som motiverar människor. Exempelvis som att må bra, känna gemenskap, umgås med 

barn, att ha inflytande över andra samt att få personliga fördelar. Med egenvärde menade 

Redelius att ledare känner en motivation för att det är intressant, roligt och givande utan en 

tanke på vad det kan ge i framtiden (Redelius, 2002). 

 

Liknande resonemang förde Gerevall, Carlsson och Nilsson (2006) där det ideella ledarskapet 

i föreningslivet undersökts. Genom att förstå ledares initiala intresse till uppdraget och rollen 

som ideell ledare har de skapat en större förståelse varför ledare stannar kvar inom sin före-

ning i det ideella ledarskapet. 
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Gerrevall, Carlsson och Nilssons (2006) resultat överensstämmer med Redelius (2002) ge-

nom att ledare initialt tar sig an uppgiften för sina barns skull och motiveras av sin uppgift då 

rollen generar positiva effekter för den enskilde ledaren. Effekter som karaktäriseras av per-

sonlig utveckling, ett självförverkligande eller endast för nöjets skull. Ledarskapet i före-

ningslivet innebär ett kontinuerligt lärande då uppgifterna kräver att vissa kompetenser ut-

vecklas under tiden som ledare. Områden Gerrevall, Carlsson och Nilsson (2006) tar upp är 

exempelvis möjligheten att utveckla sin kommunikations förmåga och hur inlärningsproces-

ser fungerar.  Ledarskapet ger erfarenheter och höjer kompetensnivån som personen kan ta 

med sig vidare in i sitt yrkesliv.  

 

Som ledare behövs vissa kompetenser för att utföra sin uppgift. Både under match, träning 

och med administrativa uppgifter. Områden Gerevall, Carlsson och Nilsson (2006) tog upp är 

den funktionella praktiken där idrottens specifika delar ingår. Interaktionen mellan ledare och 

barn innebar att ledare behöver förstå barns utvecklingskurva ur ett psykologiskt perspektiv 

för att generera tillfredställande miljö kring idrottandet.  Uppdragets natur innebär att en för-

måga att kunna planera, utföra och reflektera över verksamheten underlättar genom att 

Svenska Innebandyförbundet har tydliga regler som gäller under och skapar en förutsättning 

som ledare ska förhålla sig till (Svenska Innebandyförbundet, 2017).  

 

Kommunikationen mellan ledare och mellan ledare och barn är en viktig del för att skapa 

intresse hos barnen genom att ha en pedagogisk förmåga att beskriva övningar, strategi och 

taktik inom laget. Rollen som ledare innebär även att en viss administrativ kompetens krävs 

då närvarorapportering, ekonomiska transaktioner och anmälningar till serier, cuper och 

poolspel är avgörande för lagets möjlighet att delta i matcher mot andra lag.  Kravbilden som 

framträder innebär således att rollen som ledare ställs inför är komplex. Både teoretiska och 

praktiska kunskaper bearbetas utifrån den inlärningsprocess som sker konstant i miljön kring 

lagets verksamhet.  Anledningen till att ledare fortsätter beror på uppgiftens komplexitet och 

skapar områden som utvecklar personen under det ideella ledarskapets praktik. Förståelsen 

hos ideellt arbetande ledare är stor med att rollen inte utgör någon möjlighet till belöning eller 

ekonomisk kompensation.  Ideella ledare förstår att uppdraget endast kan ge något annat till-

baka i form av erfarenheter och kunskaper som uppdraget ger (Gerrevall, Carlsson & Nilsson, 

2006). 
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Redelius (2002) visade med sin forskning vad ledare uppskattar och inte uppskattar med att 

vara ledare. Det är tydligt att den initiala motivationskällan förändras och påverkas av uppgif-

tens krav och omständigheter. Då barnen utvecklas och ledare känner sig delaktiga i proces-

sen kan resultatet uppfattas som ett bevis på att ledare gjort något värdefullt och bra.  Anled-

ningen som ledare beskriver som bäst med sitt uppdrag är alltså det som de själva får tillbaka 

av sina uppgifter i form av personlig utveckling eller psykologiska hälsoaspekter präglade av 

att vara nära barn (Redelius, 2002). 

 

Erfarenheter innebär även att ledare kan uppleva negativa tankar kring sitt uppdrag. Kontak-

ten med barn i grupp eller på individuell basis gör att ledare känner ett behov av en pedago-

gisk förmåga som de inte alltid har. Konflikter, att nå ut till alla barnen, bristande tålamod 

eller att tappa sitt humör påverkar ledare negativt då de inte känner sig tillräckligt kompetenta 

att lösa situationer under träning eller match (Redelius, 2002). 

 

Ledare nämner att uppdraget kräver en utbildning som de inte har och gör att de känner otill-

fredställelse över sitt eget handlande. Trots att barnens beteende var en av de positiva sidorna 

med uppdraget skapar barnen även en negativ aspekt när de inte lyder, är bortskämda eller 

visar ointresse. Bristen på uppskattning från förening och föräldrar skapar ett missnöje hos 

ledarna då de känner att tiden de lägger ner istället borde generera tacksamhet (Redelius, 

2002). 

 

Kringaktiviteter som lotteriförsäljning, söka sponsorer, administrativa uppdrag som krävs 

eller uppgifter som styrelsen borde sköta är något som ledare inte uppskattar med sitt uppdrag 

(se t.ex. Eriksson, 1987 och Redelius, 2002).  

 

Eliasson (2009) beskrev i sin avhandling om ledare inom fotbollen där liknande motivations-

faktorer fanns hos ledarna. Hon nämnde att ledare uppskattade att vara nära barnen och att se 

dem utvecklas som en viktig del av att vilja vara ledare. Vidare menade Eliasson att ledare 

uppvisar olika beteenden beroende på om det är match eller träning, matchsituationen skapar 

ett kortsiktigare tänk med fokus på resultat och individers prestation för tillfället. Samma 

slutsats drar Fahlström (2001) som menar att ledare uppvisar ett olikartat beteende beroende 

på om det är match eller träning. Även här är det tydligt att ledare känner en inre tillfredstäl-

lelse över att kunna se barnen utvecklas i jämförelse med andra. I träningssituation har ledare 

ett annat fokus där samvaron mellan vuxna och barn belyses. Ledare uppskattar att umgås 
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och dela ett intresse med sina egna och andras barn. Återigen är det barnens positiva beteen-

den med direkt uppvisad glädje som gör att ledare känner sig tillfredsställda över sin egen 

inblandning (se t.ex. Fahlström, 2001 och Eliasson, 2009). 

 

Redelius (2002) förklarar att motivet för att vara ledare inom barnidrotten behöver belysas 

utifrån en kontext som varje ledare befinner sig i beroende på livssituation, erfarenheter och 

den specifika idrottens normer och värderingar. Hon visade även på en föränderlig situation 

för idrottsledare när barn och unga idag nästan vet mer än vuxna. Internet, TV och media har 

idag förändrat maktförhållandet en aning och här menar hon på att det blir ett problem för 

ledare idag jämfört med förr när den självklara ledaren var den vuxne i sammanhanget med 

mest kunskap. Med den förändringen menar hon på att normer och värderingar inom idrot-

tens värld har förändrats och påverkar ledare till en annorlunda situation som de kanske inte 

känner igen och kan förhålla sig till (Redelius, 2002). 

 

Chelladurai (1978) och Fahlström (2001) ger coachens roll ett vidare perspektiv där situat-

ionen som ledare befinner sig i behöver förstås i en kontext där ledarens beteende påverkas 

av vissa faktorer. De menar på att en ledares specifika situation bör utvärderas. För en ledare 

inom idrotten innebär det att idrottens karaktär, aktivas förväntningar och dess prestationer är 

orsaker som inte går att förbises när coacher utvärderas och arbetar som ledare. Det gör att en 

coach inom idrott kan verka med en stil eller beteende som de själva inte helt bestämmer över 

utan gör som personen känner sig manad att göra beroende på situationens komplexitet (se t 

ex. Chelladurai, 1978 och Fahlström, 2001). 

 

Patriksson (1984) förklarade rollen ”ungdomsledare” utifrån uppdragets natur. Han menar på 

att personen verkar som ledare med sina personliga värderingar och attityder under uppdraget 

samtidigt som rollens situation skapar ett beteende som succesivt kan bli inlärt/påverkat uti-

från andra intressenters förväntningar. 

 

Patriksson (1984) anser att personer tenderar att tycka och tänka likartat om uppgiften uppvi-

sar samma kravställning, möjliga utbildningar och uppgifter. Enligt hans studie är det inte 

ovanligt att ungdomsledare kommer uppvisa samma uppfattning om ett fenomen över tid. 

Speciellt som de i detta fall anser att de upprätthåller idrottens arena och skapar en möjlighet 

för barn och ungdomar att utöva sitt idrottsintresse.  
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Patrikssons studie (1984) visade även att rollen som ledare i mindre föreningar kräver andra 

sysslor som att arbeta med styrelsens uppgifter, hjälpa till som funktionär i föreningen samt 

administrativa uppdrag som krävs för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet. Leda-

rens uppdrag ställer således högre krav än endast att leda träningar och matcher. Kompeten-

ser som krävs är alltså högre och bredare än endast det idrottsliga och påverkar rollen som 

ledare har. 

 

Fahlström (2001) förklarar att glädjen till idrotten under en aktiv karriär som spelare lever 

vidare hos vissa individer och gör att de gärna stannar kvar och fortsätter sitt intresse inom 

idrotten som ledare. Han menar på att det finns individer som helt enkelt inte kan sluta med 

idrotten utan väljer att fortsätta inom samma idrott för att de skapat ett kapital som de bär 

med sig. Erfarenheter, kunskaper och sin kompetens som spelare skapar möjligheter och för 

vissa en önskan att fortsätta som ledare efter en aktiv karriär. 

4.2 Motivation 
 

Motivation är en drivkraft att röra sig eller flytta sig i en riktning för att göra något (Deci & 

Ryan, 2000). Känner individer sig intresserade av att aktivera eller aktiveras är det att vara 

motiverad. Lyckas vi däremot inte uppbåda någon kraft eller vilja att agera anses vi omotive-

rade. Människor har olika mängd motivation beroende på uppgiftens karaktär där erfarenhet-

er, kunskaper, intressen och målsättningar påverkar vår drivkraft att ta sig an något med 

större eller mindre mängd motivation. Vi påverkas av inre och yttre motivationsfaktorer 

(Deci & Ryan, 2000). 

 

Inre motivation karaktäriseras av en vilja att göra något för sin inre tillfredställelse snarare än 

att åtnjuta någon form av belöning. En individ som känner inre tillfredställelse gör något för 

att det är roligt eller känner en utmaning i densamma. Yttre motivation är att göra något där 

påverkan från yttre källor är en faktor som att skapa sig makt, ekonomisk vinning eller känna 

andras uppskattning (se t ex. Pedersen, 2002 och Deci & Ryan, 2000). 

 

Deci & Ryan (2000) menar att mänskligheten är av naturen nyfiken och intresserad av att lära 

sig nya saker, vara aktiv och lekfull. Skillnaden mellan människor gör att vi uppfattar uppgif-

ter på olika sätt och därigenom uppbådar olika mängd motivation. Ett tillstånd som inte ren-

derar till att vi överhuvudtaget känner någon vilja att aktiveras utan känner en passiv över-
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enstämmelse eller ovillighet att aktiveras kallas amotivation. Det är ett tillstånd som karaktä-

riseras av att vi inte är intresserade av att reagera eller ingå i något, exempelvis om vi inte ser 

något värde, känner oss kompetenta i uppgiften eller anser att det kommer leda till något.  

 

Nedan visas en schematisk bild för att förstå hur motivation kan förklaras. De stadier som 

människan kan uppleva inom respektive motivationskälla anger vilken orsak och stil som 

härleds till de olika källorna för inre och yttre motivation samt amotivation. Källan yttre mo-

tivation kan förstås nedan med att orsaken och stilen kan variera beroende på styrka i moti-

vationen hos personen (Deci & Ryan, 2000): 

 

 

Figur 1 Inre och yttre motivation samt amotivation. (Deci & Ryan 2000) 

 

Maslows (1954) behovstrappa anger vilka behov vi upplever för att överleva eller skapa ett 

meningsfullt liv. Trappan baseras på psykologiska och biologiska faktorer som bygger på att 

vi behöver fylla de nedre trappstegen för att kunna känna en tillfredställelse över att komma 

till nästa steg. Människor på de högre trappstegen har tillfredsställt basala biologiska behov 

som att äta sig mätt, känna en säkerhet för sitt liv och ha tillgång till bränsle för att generera 

värme vid behov. De individerna söker en högre tillfredställelse genom psykologiska faktorer 

som vänskap, förtrolighet, bättre självkänsla och att nå en personlig utveckling. Motivations-

faktorer som får oss att må bra och prestera bättre under en längre period av vårt liv är viktiga 
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när basala behov är uppfyllda och vi känner oss tillfreds. Stegen indikerar att vi motiveras av 

att uppnå en tillfredsställd tillvaro men att människan önskar mer och gör därför aktiva val 

för att klättra ytterligare ett steg högre då samma beteende över tid inte ger samma tillfred-

ställande motivation (Maslow, 1954). 

 

Nedan följer en övergripande bild för att förstå Maslows (1954) behovstrappa: 

 

    

 

 

Figur 2 Egengjord bild av Maslows "Hierarchy of needs" (Maslow, 1954) 

 

 

 

Idrottens ledare uppvisar samma behov som Maslow (1954) påvisar för att må psykiskt bra 

och generera en tillfredställande stämning i sina lag eller tillsammans med sina adepter. Finns 

regleringar och ett ramverk att följa som inte ger möjlighet att arbeta utefter eget valda meto-

der kan en känsla av att må fysiskt sämre och uppleva en inre stress upplevas. Särskilt om 

ledare känner att deras kompetens inte räcker till och kan lösa uppgiften de ställs inför.  En 

anledning till att ledare kan känna en psykisk ohälsa är genom att de grundläggande psykolo-

giska behoven inte är tillfredsställda. Speciellt behov som att fungera i grupp och känna sig 

kompetent med sin uppgift. Har ledare uppfyllt de grundläggande psykologiska behoven 

skapas en miljö där ledare kan bestämma själva. Då finns möjlighet att göra ett effektivt ar-
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bete samtidigt som idrottens ledare mår bra och känner sig starka (Alcaraz, Torregrosa & 

Viladrich, 2015). 
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5 Studiens teoretiska perspektiv 
 

Herzbergs (1959) tvåfaktors teori ger studien möjlighet att förstå innebandy ledares motivat-

ion under match.  

 

Herzbergs (1959) tvåfaktors teori baseras på hur tillfredsställda människor är med sina jobb 

och om det går att påverka från ledningens sida med riktade metoder för att skapa ett effekti-

vare arbetssätt och motivera sina anställda. Genom att förstå människors motivation kan före-

taget skapa bättre lönsamhet om anställda känner sig tillfredsställda med sitt jobb. Intresset 

för underökningen låg i att utnyttja mänskliga resurser och hur de kan användas på ett effek-

tivt sätt och skapa tillfredsställda anställda som stannar kvar och inte önskar byta arbetsplats. 

 

Ofta förekommande strejker, uppsägningar och ett växande missnöje hos arbetarklas-

sen i USA under 1950-talet bidrog till att studien gjorts. Herzberg (1959) undersökte vad 

anställda inom stålindustrin i Pittsburg med omnejd tyckte om sina jobb. Personer han valde 

ut till sin studie var ingenjörer och ekonomer placerade i mitten och uppåt i hierarkin. Han 

intresserade sig speciellt för situationer som skapat en större eller mindre tillfredställelse över 

det utförda arbetet. Teorin visar att det finns faktorer hos människan som anger riktningen på 

motivation och tillfredställelse över det utförda arbetet. Genom arbetets uppgifter får vi män-

niskor möjlighet att uppnå en känsla av självförverkligande genom att känna en motivation, 

stolthet och glädje i sitt utförda arbete.  

 

Det första klustret är motivationsfaktorer och det andra klustret kallar Hertzberg (1959) för 

hygienfaktorer och indikerar till att människan har inre faktorer som inte ger motivation men 

som förebygger en vantrivsel på arbetsplatsen där sin uppfattade situation är det avgörande. 

Uppfattar personen sin arbetsplats positiv utifrån hur den ser ut och om arbetsplatsen skapar 

tillräckliga förutsättningar för att utföra sin uppgift känner samma person en icke vantrivsel. 

Det kan i sin tur innebära att personen inte önskar söka sig vidare och byta arbetsplats.  

Nedan (5.1 etc) utvecklas de olika faktorerna i Herzbergs (1959) teori   
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5.1  Herzberg framhåller några olika motivationsfaktorer: 

 
 

 Erkännande. Definieras som hur kommunikationen adresseras till den anställde efter 

utfört arbete och slutförd uppgift. Det är inte viktigt vem inom/utanför organisationen 

som interagerar med personen utan endast hur resultatet av agerandet uppfattas. Hur 

personen tolkar budskapet, det innefattar hela interaktionen mellan personerna som 

består av både den icke verbala kommunikationen som den verbala kommunikation-

en.  

 Prestation. Indikerar hur personer uppfattar sin egen arbetsinsats utifrån hur sina till-

delade uppgifter lösts. Det innebär för personen att resultatet av en slutförd arbetsin-

sats bedöms. Vidare innefattas hur lösningar på problem för att färdigställa en uppgift 

framkommit, rättfärdigandet av uppgiften och om det går att se vad personen gjort för 

att slutföra en uppgift och om det är tydligt för andra eller en själv. 

 Möjlighet till personlig utveckling. Finns möjlighet till avancemang inom organisat-

ionen att få andra uppgifter och större ansvar eller att uppnå en högre status med sitt 

jobb. Finns kompetenshöjande utbildningar tillgängliga för att skapa en bättre platt-

form att utföra nuvarande uppgifter effektivare. Det innebär i förlängningen att sin yr-

kesprofil ändras. 

 Karriärsutveckling. Erbjuds möjligheten att förflyttas till andra avdelningar men inte 

nödvändigtvis få större ansvar känns det motiverande. 

 Ansvar. Känner vi att överordnade litar på personen att utifrån sin egen kompetens 

och vilja skapa förutsättningar att lösa uppgiften på ett effektivt sätt eller om personen 

har ansvar över andra när uppgifter ska lösas skapas motivation. Motsatt blir det en 

icke motivation om arbetets karaktär inte tilldelas något ansvar utan gör samma sak 

utan möjlighet att påverka med eget initiativ och lösningar.  

 Arbetets karaktär. Hur det egentliga arbetet ser ut och vilka kompetenser som krävs 

för att lösa problem och sitt arbete samt hur arbetets uppgifter uppfattas. Om en 

känsla av rutinmässiga uppgifter eller om uppgifterna uppfattas som enkla att lösa 

skapas en icke motivation. Tvärtom om uppgifter uppfattas som varierande skapas 

kreativa och motiverade anställda. 
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___________________________________________________________________________ 

Icke motivation >>>    Motivation >>>

    

5.2 Herzberg framhåller några olika hygienfaktorer: 

  
 Organisationens policy och administration. Det finns två linjer som omfattar företa-

gets policy och totala möjlighet till hjälp inom organisationen. Den ena är huruvida 

kontrollen känns adekvat och skapar en hjälpande miljö där personliga erkännanden 

försvinner då sin chef inte har kontroll eller kunskap över det som gjorts. Den andra 

känslan personen har är främst om förmånliga personliga effekter kan utlösas eller 

inte beroende på hur företagets policy uppfattas. 

 Lön och förmåner. Innefattar alla situationer som kan utgöra underlag för kompensat-

ion eller utebliven kompensation. 

 Relationer. Hur personen uppfattar sina relationer kring sin arbetsplats, över-, sido- 

och underordnade är alla lika viktiga. Interaktioner mellan personer som utför samma 

uppgift eller endast sociala möten skapar likvärdiga uppfattningar. 

 Metoder chefen tillämpar. Här avgörs personens känsla av hur sin chef verkar. Lyckas 

chefen delegera ansvar och fördela uppgifter rättvist skapas en positiv miljö. Om che-

fen uppfattas som kompetent/inkompetent, rättvis/orättvis eller villig/ovillig att för-

klara eller lära ut kunskaper som hjälper till att lösa uppgifter skapas en inre känsla 

hos personen. Beteenden som uppfattas negativa är om chefen inte klarar av att dele-

gera, har en övervakande stil eller är kritisk i sina bedömningar av andras arbete. 

 Arbetsförhållanden. Här omfattas fysiska detaljer i arbetet som hur mycket arbete 

som krävs eller de fysiska kraven som erfordras. Detaljer som hur sin fysiska arbets-

plats miljö uppfattas som exempelvis ventilation, värme, kyla, arbetsredskap och ut-

rymme skapar. 

 Privatlivet. Situationer från arbetet som påverkar privatlivet är av intresse. Detaljer 

som tillräcklig ersättning för att klara sin livssituation och om arbetet ställer krav på 

att personen geografiskt måste byta område kan skapa vantrivsel eller icke vantrivsel. 

 Anställningstrygghet. Hur organisationens stabilitet och ekonomisk förmåga att över-

leva olika externa händelser utifrån att överleva över tid. 
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 Status. Har arbetet någon form av tillhörande assessorer där förmånen att använda fö-

retagsbil, ha en person som hjälper till att klara tilldelade uppgifter eller om företaget 

har en restaurang på arbetsplatsen skapar en viss status på arbetsplatsen. 

___________________________________________________________________________ 

Vantrivsel >>>    Icke vantrivsel >>> 

5.3 Effekter av motivations och hygienfaktorer 
 

 Prestationseffekt. Delas in i tre delar där kvalitet över utfört arbete inkluderas, vilken 

hastighet det tar att slutföra en uppgift och om personen själv uppfattade sig utföra 

uppgiften med en högre kvalité än innan. 

 Omsättning av personal. Om personen känner sig tillfreds med sitt arbete eller inte. 

Är attityden gentemot sitt arbete tillräckligt positivt skapas en större sannolikhet att 

personen stannar kvar på arbetsplatsen längre tid även om sina uppgifter känns omo-

tiverande. 

 Mental hälsa. Innebär hur personens hälsa uppfattas. Vid positiv uppfattning om sitt 

jobb skapas en uppfattning hos personen om förbättrad hälsa, exempelvis viktökning 

och mindre farliga aktiviteter som konsumtion av alkohol och rökning. Har personen 

däremot negativa uppfattningar om sitt jobb uppfattas hälsan sämre, exempelvis ont i 

magen och sömnen försämras. 

 Effekter av interpersonliga relationer. Vid positiva uppfattningar om sitt jobb skapas 

bättre relationer på arbetsplatsen men även i privatlivet. Vid negativa drar personen 

sig undan på arbetsplatsen och i sin hemma miljö och kan i vissa fall uppfattas som 

irriterad och kort i ton. 

 Skillnader i attityder. Personen ändrar uppfattning i både positiv och negativ riktning 

beroende på hur arbetets omgivning uppfattas. Det innebär att kollegor, sig själv, fö-

retaget och sitt yrke inkluderas och kan påverkas utav skillnaden i attityd hos den an-

ställde. 

Varje situation ger varje enskild person möjlighet att tolka vad som skett. Vi uppfattar varje 

situation olika och kan även uppfatta samma uppgift annorlunda från dag till dag. Herzbergs 

(1959) tvåfaktorsteori gör att varje uppgift eller arbete tolkas utifrån motivations och hygien-

faktorer. En person kan känna stor motivation i sitt arbete med sina uppgifter men samtidigt 
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känna en vantrivsel när arbetet utförs i en kontext som uppfattas negativ där speciellt arbets-

miljön är avgörande. Liknande kan samma person känna trivsel på sin arbetsplats med en 

mindre motivation då sina individuella behov inte uppfylls av uppgifternas karaktär men där 

arbetsplatsen känns trivsam. Båda faktorerna är lika viktiga för att indikera hur en person 

presterar resultatmässigt på sitt arbete ur ett långsiktigt perspektiv. Den ena skapar en icke 

motivation till att känna sig motiverad medan den andra skapar en vantrivsel eller icke van-

trivsel. Som teorin förklarar behöver helheten kring jobbets tillfredställelse förstås för att 

kunna utvärdera personers attityder och uppfattningar kring sitt jobb.  

 

Teorin indikerar till för att skapa en motiverad anställd i våra uppgifter behöver vi känna an-

svar, få ett erkännande över sin insats och att personen känner att den gjort ett gott jobb som 

särskilt viktiga. Uppfylls individuella behov som att känna ett självförverkligande och nå 

personlig utveckling skapas bättre motiverade personer som tenderar till att vara sjuka 

mindre, inte önska byta arbetsplats, vara mer effektiva och därigenom öka produktiviteten. 

Kreativiteten ökar och arbetsgivaren höjer sin kompetens hos anställda (Edmund, 1970) 

(Hertzberg, 1959).  

 

Hygienfaktorer omfattar det som omger arbetet och den faktor som är vanligast hos personal 

som ger vantrivsel är företagets policy och administration samt om chefen övervakar hur 

uppgifter verkställs. Det påverkar med att personer inte känner något förtroende från sin led-

ning och kan inte utföra sitt jobb som den själv önskar. Därigenom skapas en vantrivsel kring 

arbetsplatsen. Uppfyller inte arbetsplatsen kraven som individer har (hygienfaktorer) blir per-

soner mindre effektiva och tenderar till att vilja byta jobb. Sjukfrånvaron ökar och kostnader 

för samhället ökar (Edmund, 1970) (Hertzberg, 1959).  

 

Herzbergs (1959) tvåfaktorsteori ger studien möjlighet att analysera och förstå resultatet av 

respondenters utsagor genom att teorin beskriver bakomliggande hygienfaktorer i rollen som 

ledare har i innebandy och motivationsfaktorer som uppdragets uppgifter kan ge.  
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6 Metod 
 

I följande kapitel förklaras varför en kvalitativ ansats är fördelaktigt att använda för att uppnå 

studiens syfte.  Förklaringar finns till vilka personer som ingått i underökningen och på vilka 

grunder de valts ut. Vidare förklaras hur insamling av empiri och bearbetning av data gått till 

samt en reflektion över etiska aspekter som studien övervägt och skapat den process studien 

haft för att uppnå studiens syfte.  Slutligen reflekteras över vilka källor som använts. 

6.1 Kvalitativ metod 
 
Studiens syfte är att försöka förstå hur ledare upplever sin situation under match. En kvalita-

tiv metod passar studien för att uppnå dess syfte. Det ger respondenterna möjlighet att för-

klara sin situation med sina egna ord och funderingar kring fenomenet. Det förklarar Markola 

& Silk (2011) med att vara intresserad av individuella eller lags upplevelser, tankar och käns-

lor kring ett fenomen. Speciellt som syftet med studien är att förstå ledares innersta tankar 

och känslor under match samt hur de ser på sin roll som ledare.  

 

En kvalitativ metod innebär att en tolkning sker utifrån respondenters utsagor.  En kvalitativ 

metod tar till skillnad från en kvantitativ metod fasta på kvaliteter och reducerar inte empirin 

till ett specifikt antal. Det är djupet i svaren som är intressanta och inte bredden på antalet 

svar (Bryman, 2010). 

 

Ledares känslor och tankar är väsentliga för studien. Förhoppningen var att ledare kommer 

dela tankar fritt och inte kände någon press att svara utifrån en förmodad korrekthet utan 

verkligen ifrån sina egna åsikter. Studien har ett subjektivt fokus och det finns en subjektiv 

sida från verkligheten, ett inifrån perspektiv. Där tankar och känslor är viktiga att förstå. Stu-

dien arbetade inte utefter någon hypotes utan lät respondenterna agera fritt utifrån frågor samt 

hade en utforskande ansats där det inte fanns några förutfattade meningar om hur resultatet 

kommer se ut (Jones & Gratton, 2010). 

  

Studien kan förstås utifrån den kritiska traditionen som Åkesson beskriver i sin avhandling 

om Idrottens akademisering eftersom studien innebär att frågor bör utredas utifrån ett empi-

riskt material och inte går att avgöras på förhand där varje enskilt fall bedöms utifrån dess 

syfte (Åkesson, 2014). 
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6.2 Urval 
 

För att välja ut personer som önskade vara med har ett målinriktat urval skett där Innebandy 

ledare som är relevanta för de forskningsfrågor valts utefter de resurser som fanns tillgängliga 

(Bryman, 2010). 

 

Då studien omfattade ledare som verkar i innebandy för lag som inte har resultat på matcher, 

seriesystem eller cup var valet självklart. Studien fick inriktas mot ledare som verkar i de 

åldrar och nivåer som inte har resultat i form av siffror. 

 

Det andra valet som gjordes var vilka ledare som kunde intervjuas. För att underlätta för stu-

dien blev det lag kring Växjö. En students resurser kan inte jämföras med någon som arbetar 

professionellt med dessa typer av undersökningar. En forskares resurser är betydligt större 

och därför har jag anpassat krav utefter förutsättningar som råder och ändå är tillräckliga för 

att uppnå studiens syfte. Tiden som studien haft till sitt förfogande är 10 veckor, tiden som är 

tilldelad för arbetet eller ekonomin räcker inte till för att innefatta hela Sverige i urvalspro-

cessen.  Urvalet som gjordes liknar ett bekvämlighetsurval som skapar förutsättningar där alla 

inblandades förväntningar och krav tas i beaktande för att genomföra en studie likt Bryman 

(2010) förklarar det som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2010). Det innebär att gruppen inte 

representerar hela Sverige och kan inte generaliseras som alla människors åsikter, tankar eller 

värderingar utan endast betraktas som de respondenter de är.  

 

För att delta i matchliknande situationer för de yngsta årskullarna finns två alternativ för för-

eningarna och det är en nivå indelning, nivå 1 och nivå 2 (Smålands innebandyförbund, 

2017). Här spelar inte ålder någon avgörande roll utan ledare väljer själv vilken nivå sitt lag 

anmäler sig till dock ska barnen helst inte vara äldre än 11 år. Då lagen har möjlighet att välja 

nivå för sina lag baserat på deras kunskap, förmåga och vilja att resa eller möta speciellt mot-

stånd blir mitt urval baserat på vilken nivå respektive lag valt. För att kunna svara mot studi-

ens syfte gjordes inte något urval på grund av kön eller ålder hos ledare. Då både flickor och 

pojkar kan delta i innebandy i samma lag på nivå 1 och nivå 2 och där ledare kan vara av 

vilket kön som helst har personers kön inte varit av intresse för studien.  

 

För att underlätta insamlingen av data har jag deltagit vid en cup där enbart lag i utvald ål-

derskategori varit anmälda. Cupen har gett lag möjlighet att anmäla sig från hela Sverige och 
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den attraherar över 1000 barn i nästan 100 lag.  Personer som är ledare har under dessa två 

dagar blivit tillfrågade om de kunde tänka sig att svara på frågor och hjälpa till. Ledares namn 

eller klubbtillhörighet var inte av intresse utan det har endast säkerställts att de var ledare för 

något av lagen. Alla ledare har fått läsa introduktionsbrevet och delgetts sina rättigheter och 

möjligheter för studien som respondent (Se bilaga 1). Jag förklarade muntligen studiens syfte, 

att jag var student på Coach Sport Management programmet och gör mitt examensarbete. Det 

förklarades att deras medverkan sker helt utefter deras vilja att vara med. Information med att 

de kan avsluta intervjun närhelst de önskar och att de har möjlighet att korrektur läsa i efter-

hand förklarades muntligen. Detta gjordes för att de helt enkelt ska känna sig säkra på att 

deras utsagor representerar deras åsikter och inte förändrats. Någon av respondenterna angav 

att de gärna ville läsa studien i efterhand men ingen ansåg sig behöva läsa resultaten utan 

litade på kunskapen och oviljan att förändra eller försköna någon berättelse. 

 

Innan intervjun började berättade personerna vilket lag de tillhör. Genom att förklara vilket 

lag de tillhör och vilken nivå respektive lag anmäldes till har det säkerställts att de verkligen 

är ledare för ett innebandylag under cupen. Nio intervjuer tog plats i hallen och de gjordes i 

mån av tid där innebandyledarna fick bestämma när de kunde hjälpa till. Som intervjuare var 

det av vikt att inte störa ledarna i deras arbete under helgen och därför var intervjuplatsen 

anpassad till deras önskemål. 

 

För att underlätta processen med att genomföra intervjuer när ledare är på väg till match eller 

mellan matcher har intervjun tagit plats i lokalen där matcher spelats. Läktare som fanns till-

gängliga användes där det fanns plats och intervjun kunde genomföras. Intervjun började i 

alla fallen med en förklaring till varför studien genomfördes och studiens syfte förklarades.  

Intervjuerna tog mellan 15 till 35 minuter. Alla intervjuer genomfördes efter den tematisering 

som den semistrukturerade intervjuguiden hade. Tematiseringen utgjordes av 5 inriktningar 

och de var bakgrund/inledning, ledarskap, ledaregenskaper, din roll och motivation.  

6.3 Insamling av data 
 

Valet av insamling av empiriskt material föll på kvalitativa intervjuer eftersom det är pas-

sande för att svara mot studiens syfte där samtalet mellan mig och respondenterna fick vara 

fritt. Det gjordes för att respondenternas egna tankar och åsikter är intressanta för att besvara 

studiens frågeställningar. Målet var att försöka skapa en öppen atmosfär kring själva intervju 
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tillfället där kunskaper som intervjuare var viktiga. Grundkunskaper, intervju teknik och för-

måga att skapa en öppen atmosfär kring samtalet kommer bli avgörande för hur intressanta 

svar respondenterna ger. Därför har det testats på personer i min närhet ett flertal gånger för 

att helt enkelt träna och bli effektivare på att få fram öppna frågor där respondenterna kan tala 

och berätta fritt (Gratton & Jones, 2010). 

 

För att underlätta för studien har en semi-strukturerad intervju med förutbestämda frågor 

passat bäst med en övergripande schematisk struktur. Det ger intervjuaren en möjlighet att 

fördjupa och ändra frågeställningar utefter samtalets riktning och om respondenten uppvisar 

ett särskilt intresse för någon speciell inriktning (Se Bilaga 2).  Vissa teman fanns att följa 

under intervjun som gav en struktur att utgå ifrån. Det innebär inte att den schematiska indel-

ningen måste följas helt och hållet utan kan ändra riktning eller byta plats på frågorna om 

respondenten visar intresse för något speciellt (Bryman, 2011). 

  

Innan första intervjuskedet genomfördes en pilotintervju med en ledare för äldre årskullar där 

målet var att skapa ett klimat som ger respondenten möjlighet att tala och berätta fritt. Då 

studien intresserar sig för respondentens subjektiva uppfattning om sin verklighet var det av 

yttersta vikt att intervju tekniken motsvarade kraven.  ”Utbildning av och träning för inter-

vjuarnas del är av speciell vikt för att minska risken för den felkälla det innebär att de ställer 

frågor på olika sätt” (Bryman 2011, s.212).  

 

En kvalitativ studie är intresserad av respondenternas åsikter om ett fenomen. Under inter-

vjun tolkades respondenternas kroppsspråk, tonläge och om de gärna återkom till samma 

ämne för att kunna ändra och följa riktningen de antydde var viktiga för dem. Fördelarna med 

en semi-strukturerad intervju är att respondenter kan använda sina egna ord, det är lättare att 

gå på djupet, överraskande svar och riktning kan förekomma, kroppsspråk och en tillit till 

utfrågaren kan växa fram där känsliga frågor vidare kan diskuteras. Nackdelar kan vara att 

det är resurs krävande, intervjuaren kan bli för dominant och påverka riktningen som inter-

vjufrågorna tar. Vidare kan analysen vara svår att göra samt att kvaliteten på svaren vara 

otillfredsställande (Bryman, 2011). 

 

Under intervjuerna har tillåtelse getts av respondenterna med att göra en ljudinspelning för att 

inte glömma, ändra något medvetet eller omedvetet eller plocka bort material. Ljudinspel-

ningarna utgjorde underlag för en transkribering för varje intervju, där varje mening skrevs 
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ner ordagrant med speciella noter om respondenten gjorde någon speciellt uttryck, höjde to-

nen, skrattade till eller använde sig av ett förändrat kroppsspråk. Detta för att indikera om ett 

särskilt ämne intresserade respondenterna och som framkom under samtalen (Bryman, 2011) 

(Gratton & Jones, 2010). 

6.4 Bearbetning av data 
 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefoner för att kunna avlyssnas i ett senare skede och hur 

ofta det sen behövdes. Enligt Kvale och Brinkman (2014) ger det intervjuaren en frihet att 

kunna koncentrera sig på det faktiska ämnet under intervjutillfället, för att sedan kunna av-

lyssna intervjun för att i efterhand göra en korrekt transkribering. Det innebär att möjligheten 

att lyssna flera gånger på samma ord finns för att försöka förstå innebörden vad respondenter 

verkligen sagt och i vilken kontext det sagts. Enbart orden har inte bara varit av vikt utan 

även om det haft en positiv eller negativ riktning under samtalet. 

 

Problematiken med att bearbeta och tolka svaren från respondenter i en kvalitativ intervju 

innebär för studien att ett schema och avkodningssystem skapades för att kunna göra en kor-

rekt analys av respondenters svar (Gratton & Jones, 2010). Det gjordes genom att använda 

flera A3 papper där en tematisering skapade en övergripande bild av respondenters åsikter 

utefter respondenternas bakgrund, sin roll, hur föreningen arbetar tillsammans med sina le-

dare och slutligen matchsituationen. När varje respondents berättelse registrerades underlät-

tades möjligheten att se helheten då allas berättelser var bredvid varandra. Just detta moment 

tog mycket tid och stor energi.  

 

Svaren som respondenterna gav fick en indelning utefter motivations och hygien faktorer. 

Alla faktorer och dess bakomliggande orsaker eller samband nedtecknades där ord och svar 

överensstämmer med samma indelning Herzberg valde (Herzberg, 1959). Exempelvis fanns 

under motivationsfaktorn prestation, glädjen över utförd uppgift, om gruppens insats uppfat-

tade sig motsvara gruppens interna och externa målsättningar. Interna målsättningar är de 

som ledare arbetade efter inom respektive grupp och som uppfattades under intervjun. Exter-

na målsättningar för uppdraget innebär att Innebandy förbundets riktlinjer och respektive 

förenings värdegrund finns att följa.  Anteckningar finns om hur uppgifter lösts för respon-

denterna och sin grupp då uppgifter kan variera utifrån sin egen och barnens önskan. Det in-

nebär att någon annan kan göra samma tolkning utifrån sin förkunskap av ämnet och förståel-
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sen av ordens innebörd.  Varje gruppering delades sedan in om svaren sades i en positiv kon-

text eller i en negativ kontext där ljudinspelningarna fick användas igen för att förstå vad re-

spondenten menade. 

 

Processen med att skriva ut och transkribera ljudinspelningarna tog stor tid i anspråk. Då jag 

gjort det endast en gång innan har det tagit mycket tid för att göra ett gott arbete. Resultatet 

av studien är beroende av hur transkriberingen lyckades och därför fick min fru göra samma 

procedur på ett av fallen för att våra resultat skulle kunna jämföras och skapa en tillförlitlig-

het i bearbetning av data (Bryman, 2010).   

6.5 Tillförlitlighet och äkthet 
 

I en kvalitativ studie där svaren från respondenterna utgör empirin har en tillförlitlighet och 

äkthet varit riktlinjer att följa. Det för att kunna bedöma och etablera en kvalitet i metoderna. 

Till skillnad från reliabilitet och validitet där en tendens till att skapa en känsla av numerisk 

mätning finns blir kravet för tillförlitlighet och äkthet bättre lämpat. Detta då förklaringen av 

ledares motivation och roll innebär att varje respondent ser verkligheten utifrån sin egen livs-

situation och gör därför att det inte går att beskriva en enda bild av den sociala verklighet vi 

lever i utan endast förklara en subjektiv sida från varje respondents utsaga. Begreppet tillför-

litlighet handlar exempelvis om hur trovärdigt resultaten av en vetenskaplig undersökning är. 

Äkthet inbegriper bland annat frågan om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de 

olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp individer som har studerats (Bryman, 

2011). 

 

Tillförlitlighetskravet innefattas av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera. För att motsvara kraven har en tematisering underlättat i in-

samlingen av data för att kunna återge en bild av respondenters svar i så korrekt utförande 

som möjligt. Tematiseringen blev respondenters bakgrund, deras roll i laget, hur föreningen 

arbetar tillsammans med sina ledare och uppfattad matchsituation. De har sedan tagit del av 

utskrifter om de så önskat och om möjligt ändra eller ta tillbaka något de sagt vilken ingen 

respondent ansåg sig behöva. Tolkningarna ska återspegla respondenternas och inte heller 

påverka dem negativt om de inte ger sitt medgivande. Studien försökte skapa ett djup i resul-

taten som beskriver personernas verklighet utifrån deras egen subjektiva åsikt. Riktningen 

under samtalen skapades genom att tematiseringen på intervjuguiden användes och inte på-
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verkade mer än att medverkan i samtalet krävdes för att intervjun kunde genomföras (Bry-

man, 2011).  

 

Äkthet innebär att en rättvis bild av de åsikter och funderingar som respondenter angett åter-

skapades. Vidare skapades ett underlag där ledare, handledare eller examinator kan ta del av 

undersökningsresultat. Ljudinspelningar ger en möjlighet att spela upp materialet för att delge 

respondenters svar hur de svarar och inte bara vad de svarar om så önskas. Inspelningarna gör 

även att detaljer under samtalen går att återkomma till genom att materialet finns tillgängligt i 

sin ursprungliga form utan att någon förändrat den.  En önskan fanns att belysa hur verklig-

heten ser ut för Innebandyledare i matchsituation och om någon utomstående vill öka sin 

kunskap i området finns möjligheten att sprida kunskapen vidare (Bryman, 2011).   

6.6 Forskningsetik 
 

Forskningsetik handlar inte om lagar och regler utan snarare om att bygga upp, stimulera och 

att hålla en medvetenhet vid liv om hur forskare bör handla. Etiska riktlinjer är ofta självklara 

men bör ändå lyftas upp som en viktig del i sammanhanget. ”God forsknings ed” innebär att 

forskare förhåller sig till normer som förknippas med vetenskap. Rekommendationer är lik-

värdiga som goda levnadsregler (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

I boken ”God forsknings ed” talar Vetenskapsrådet om ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, 

hänsynsfullhet och oväld som forskare bör tänka på och förhålla sig till för att skapa en håll-

bar forskning. Om forskare inte följer dessa riktlinjer kommer forskning bli mindre betydel-

sefull och tappa sin effektivitet, inte bara inom forskarsamhället utan även i samhället i stort. 

De etiska riktlinjerna innebär att forskare inte ska stjäla andras arbete, öppet visa allt material 

som använts och inte undanhålla något. Det innebär även att material ska dokumenteras och 

vid behov ges möjlighet att följa processen för utomstående samt att människor inte ska ta 

skada av arbetet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Ljudinspelningar finns sparade på en Iphone, transkriberingar på en hårddisk och schemalagd 

tematisering på de A3 blad som användes om någon önskar se eller höra vad som sades av 

respondenter och hur de bearbetades vidare. 
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Forskningsetiska principer handlar om materialet som anskaffades och hur det bearbetades 

men även hur personer som medverkade behandlades och hur deras utsagor beskrevs. Studien 

utgick från de forskningsetiska principerna som inbegriper att skydda deltagarnas intressen; 

att garantera ett frivilligt deltagande som är baserat på ett informerat samtycke; att undvika 

falska förespeglingar och att forskningen bedrivs med vetenskaplig integritet.  Genom att 

följa Vetenskapsrådet rekommendationer i kontakten med respondenter och hur bearbetning 

av deras utsagor hanterades och beskrevs har arbetet säkerställts. Nedan följer en beskrivning 

av de 4 områden (Vetenskapsrådet, 2011): 

 

Informationskravet handlar om att informera deltagarna om syftet med studien. Det innebär 

vidare att de ska förstå omfattningen av sin medverkan i studien och att medverkan sker helt 

efter sin egen vilja där de kan avsluta sin medverkan närhelst de önskar. Innan intervjun tog 

plats i hallen förklarades det för vilka moment som ingår i underökningen. Samtyckeskravet 

är förenligt med att deltagare bestämmer själva över sin medverkan. Respondenterna fick det 

förklarat innan intervjuerna tog plats under cupen och verkligen säkerställdes att de förstod 

innebörden att de själva avgör sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Konfidentialitet innebär att uppgifter som beskriver personer i studien hanteras med största 

möjliga säkerhet (Vetenskapsrådet, 2011). Under arbetet användes ordet innebandyledare och 

inte beskrevs vilka lag eller personer som deltog. Det enda som förklarades är vilka nivåer 

deras lag spelade i där personerna verkar och förklarade storleken på cupen som besöktes.  

Det finns inga namn eller personuppgifter i texten eller i ljudinspelningar för att det inte ska 

gå att härleda material till någon person. Då frågor om deras roll förekom och endast lagt vikt 

vid deras ledarroll hade inte identiteter någon betydelse. Då någon av respondenterna angav 

att de gärna tar del av studiens resultat när den är färdig finns deras namn och kontakt uppgif-

ter sparade för att kunna delge studien.  Studiens syfte är endast att förstå ledares motivation 

under match så lagtillhörighet eller personuppgifter var inte av intresse.  

 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som finns insamlat endast får användas i studien 

och att ingen utomstående har haft tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, 2011). Ljudin-

spelningar finns sparade i min Iphone. Transkriberingar finns sparade i min dator, då vissa 

dialekter är framträdande och det går att härleda talet till vissa lag. 
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6.7 Källkritiska överväganden 
 

I detta avsnitt förklaras hur processen under arbetet förhållits sig till de källor som användes. 

Bryman (2011) anger fyra sätt att förhålla sig till de källor som användes för att uppnå studi-

ens syfte och svara mot frågeställningarna. 

 

De är autencitet där källans ursprung och äkthet säkerställs (2011). Det har endast använts 

databaser som tillhandahålls av Linneuniversitetet där peer reviewed artiklar inom idrott, 

ledarskap och barn varit intressanta.  En artikel som presenteras som peer reviewed har säker-

ställts via experters kontroll genom att en enhetlig linje använts och följts. 

 

Trovärdigheten i materialet som användes innebär att källorna inte redovisades eller modifie-

rades (2011). Det har endast lästs och försöktes förstå innebörden i avhandlingar och forsk-

ningsrapporter. Inga intentioner fanns att avsiktligt förändra något innehåll utan det som re-

dovisats har varit individuella tolkningar utifrån befintliga rapporter från forskare. 

 

Representativitet menas att materialet representerar området som behandlats (2011). Då alla 

källor som användes i studien varit en del av kurslitteratur som funnits tillgängliga för stu-

denter kunde de inte annat än anses som tillräckliga. 

 

Meningsfullhet innebär att materialet är oförtäckt och oklart i sitt innehåll (2011). Internet 

källor användes som material att förtydliga vissa detaljer i studien som framförallt Inneban-

dyförbundet tillhandahåller. Deras publicering kunde ses som reklam för att hjälpa deras in-

tressen men de användes i syfte för att förklara hur innebandyn byggt upp sin verksamhet för 

barnen och kunde därför inte anses som något avgörande i studiens fall.  De böcker som läs-

tes verkade i ett syfte att förstå ämnet som studien handlar om snarare än att använda bokens 

resultat eller annat som beskrevs i böckerna. Källor som användes har uppfyllt kraven Bry-

man (2011) nämner som viktiga att förhålla sig till i en studie.  

 

I studien gjordes nio intervjuer och deras berättelser var avgörande för studien. Turen (2003) 

anger fyra detaljer som planerades och reflekterades över innan, under och efter samtalen 

ägde rum. Metoden som Turen förklarar ska även ge en struktur till arbetet när det blev dags 

att bedöma berättelsernas trovärdighet. Torsten Turen anger att det gäller att försäkra sig om 

att källan inte var förfalskad. Tiden som gick mellan fenomenet som utforskades och intervju 
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tillfället kunde påverka med att respondenters minne förändrades eller detaljer glömdes bort. 

Beroenden som rykten och andra personers påverkan kunde förekomma. Tendensen i källor 

som var part i målet kunde vara mindre pålitliga än opartiska källor då de kunde föreställa sin 

berättelse för att passa riktningen som råder i fenomenet. Huvudregeln som han nämner är att 

berättelser ska ske så nära inpå händelsen som möjligt för att inte något av ovanstående pro-

blem kan uppstå (Torsten Turen, 2003).  

 

Insamlingen av empirin tog plats under en innebandy cup där alla som tillfrågades varit verk-

samma eller var på väg till match. Det innebar att deras minne och förmågan att återskapa en 

trovärdig berättelse som tillräcklig då tiden mellan händelsen och intervjun endast var några 

minuter.  Alla inblandade bar en identifierbar tröja eller träningsoverall med lagets märke på. 

Det indikerade att de verkligen verkade som ledare genom att det även försäkrades innan att 

de verkligen var innebandyledare. Studien intresserades av deras egna ord, berättelser och 

åsikter. Så tätt inpå match kommer de inte medvetet förändra eller försköna något. Det kunde 

däremot innebära att de påverkades av matchsituationen i någon riktning beroende på hur 

matchen gick och därigenom intresserade sig för någon detalj som hände mer än de kanske 

annars gjort. 
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7 Resultat 
 

Under detta avsnitt kommer resultatet av respondenternas utsagor redovisas för att svara mot 

frågeställningarna. Underrubrikerna är uppdelade efter en tematisering där respondenternas 

bakgrund och ingång till sitt uppdrag redovisas. Hur deras roller i laget ser ut och vilka upp-

gifter respondenten har. Hur respektive innebandy förening arbetar med kompetenshöjande 

insatser och om föreningen tar ansvar för sina ledares möjligheter till att göra ett gott arbete. 

Hur respondenterna upplever sin matchsituation. Det finns varken namn eller klubbtillhörig-

het redovisat i texten men om behov finns går det härleda alla redovisade citat till en inspelad 

intervju för att inga resultat var ändrade eller manipulerade. Gruppens åsikter och uppfatt-

ningar var intressanta för studien och inte specifikt vilken individ som berättade vad. Grup-

pen är en homogen grupp där de i studien representerade sin egen åsikt som innebandyledare 

och inte generaliserades som andra individers eller gruppers åsikter. Citaten kan uppfattas 

som att vara från en person men är ett utvalt citat som är representativt för gruppens uppfatt-

ningar. Det innebär att citat som redovisas kan oftare vara från en person men betyder att 

denna respondent uttryckt sig på ett sätt som representerar åsikten som diskuterades och be-

lyste fenomenet på ett tillfredställande sätt. För att underlätta för läsaren ändrades och för-

enklades vissa citat för att göra det lättare att förstå. Studiens frågeställningar är att försöka 

förstå ledares roll i sitt lag samt att undersöka om innebandyledarna känner en motivation 

under match. 

 

7.1 Bakgrund 
 

Samtliga respondenter är mellan 30 – 45 år där alla har ett stort intresse för idrott. Alla uppvi-

sade en gedigen idrottslig bakgrund där deras egna idrottande gärna togs upp. Lagidrotter 

som fotboll, bandy och innebandy nämndes. Vikten av att berätta vilken idrott som de varit 

aktiva inom var stor.  Framförallt var det idrottande i lag som diskuterades och trycktes på, 

speciellt innebandy. 

 

….jag är genuint idrottsintresserad kan man väl säga… har väl hållt på med 

dom flesta idrotter som finns, mest lagsporter. Eeeeh typ fotboll, bandy .. inne-

bandy, spelar väl golf numera. Eeeh är 40 år… Det är väl det enda jag håller 

på med nu, motions spelar lite innebandy…. Jag gillar väl egentligen all idrott 
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och följer mycket på tv också, framförallt hockey och fotboll. Har väl egentligen 

bara spelat innebandy på riktigt kan man väl säga  

 

Några av respondenterna berättade att de varit engagerade i föreningslivet tidigare som ledare 

men även som domare. 

 

Jag har spelat mycket själv men varit domare också… men det va länge länge 

sen i basket… jag gillar att det ska vara schysst på planen.. tror jag…att dom 

ska vara schyssta mot varandra och inte massa dumheter kan man säga, schysst 

men tufft spel 

 

Ingången till sitt uppdrag som ledare var likartad hos alla respondenter. De gjorde det för att 

sina barn ville börja spela innebandy och att laget behövde någon som kunde hjälpa till. Sam-

tidigt fördjupade flera respondenter sitt engagemang till att betyda något för den enskilde 

respondenten. Detaljer som framkom under samtalen var att närheten till sina barn kändes 

viktig, men även att respondenterna var delaktiga i utvecklingen genom idrotten som barnen 

fick under tiden de var aktiva inom föreningen. 

 

Grabben ville börja spela innebandy och laget hade ingen tränare och då fick 

vi ställa upp, jag och min fru faktiskt.. men det är kul och jag har bara en son 

och då vill man spendera så mycket tid som möjligt med honom liksom och ge 

honom så goda förutsättningar som möjligt… ja det är ju ett skäl till varför man 

skaffat barn liksom….man vill följa utvecklingen 

 

Initialt framstod en önskan hos flertalet respondenter att de gärna ville vara en del av sina 

barns utveckling men under samtalens gång blev det tydligt att de gärna påverkade utveckl-

ingen och bidrog med sin kunskap. Kunskapen som diskuterades var den praktiska delen som 

rollen innebar genom att leda en träning och skapa intressanta träningar. Tidigare nämndes att 

respondenterna gärna berättade att de idrottade innan för att underförstått ge en förklaring till 

att de har kompetensen att utveckla barnen i idrotten innebandy. 

 

Det ger mig personligen väldigt mycket att vara tränare att se dom utvecklas 

men har man egna barn så är det ju rätt behändigt att vara tränare så för att 

annars är man ju ändå på träningarna så då kan jag ju lika gärna hjälpa till 
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liksom. Det blir ändå man bara sitter och tittar när dom tränar och spelar 

match så då kan man lika gärna vara med på planen och hjälpa till och bidra 

med det jag kan 

 

Några av respondenternas gedigna idrottsintresse har i takt med att de blivit äldre inneburit 

att de inte kunde fortsätta sitt egna idrottande och ändrades till att bli ledare. De berättade att 

som ledare kunde de fortfarande vara nära sin idrott trots att de helst var aktiva själva men att 

ledarskapet möjliggjorde en fortsättning tillsammans med idrotten som gav dem så mycket. 

De förklarade att tiden som aktiv tidigare gav dem väldigt mycket på ett personligt plan till-

sammans med vänner och att en social vänskap växte fram.  

 

Jag har alltid spelat innebandy själv men nu är jag för gammal för att vara ak-

tiv själv och nu tränar jag ett lag istället….det blir ju så när ens egna karriär är 

slut och så… man gillar ju ändå sporten liksom eeeh och vill vara kvar i det lik-

som så där, det är väl lite så det är. Jag vill vara kvar inom innebandyn. Det 

ger mig personligen väldigt mycket.. 

7.2 Rollen i ledarstaben 
 

Alla respondenter uppvisade en liknande situation i sina respektive lag. De var inte ensamma 

som ledare utan alla lag hade fler än en och ofta minst 3 stycken som hjälpte till och delade 

på uppgifterna.  

Vi är väl en 3 stycken som hjälper till och delar på träningarna, ett par stycken 

som hjälper till bara som ja extra hjälp på träningen kan man säga, vi har väl 

en enkel spelidé. Hur vi vill att vi ska spela men den är tämligen grundläg-

gande…. Den är vi medvetna om alla tränare 

 

Uppgifterna varierade i respektive lag men huvuddelen av respondenterna berättade att för-

delningen mellan att vara huvudtränare och övriga ledare var tydlig, speciellt vad gäller tak-

tiska detaljer under match. 

 

Vi har ju, ja det är ju jag som dratt på mig mest. Jag är ju tränare och admi-

nistratör i laget då va och sköter den biten. Närvaro rapportering och så men 

sen har vi gjort så att vi försöker styra upp det lite så va och har delat på back-
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ar och forwards under match. Då har vi bara rullande schema och alla får 

spela lika mycket och sen har jag huvudansvaret och ska liksom gå igenom vad 

som kan göras bättre i halvlek 

 

Rollen som ledare i respektive förening medförde vissa administrativa uppgifter som krävdes 

för att laget skulle fungera. Hos nästan alla respondenter innebar huvudansvaret i sitt lag att 

de även tog på sig de administrativa detaljerna. Däremot uppvisade de en känsla av att inte 

ens tänka på det administrativa arbetet utan tog det helt enkelt som en del av uppdraget. Re-

spondenterna återkom gärna till rollen som syns för utomstående det vill säga den idrottsliga 

delen och den delen som intresserade ledarna. 

 

För mig bidrar jag ju mest på planen men även om jag tror jag har kompetens 

att sköta dom administrativa delarna… för det är ju egentligen det jag har an-

svaret för. Vi är några stycken som delar på träningar och jag har ju huvudan-

svaret för laget och då blir det på min lott att ta hand om de administrativa 

sysslorna… jag är ju jättegärna på planen det är ju det liksom jag gillar… ad-

ministrationen är ett nödvändigt ont men det är ju på planen som jag gärna vill 

visa och förklara hur vi ska göra och försöka få dom att förstå hur vi tänker  

 

Flera lag hade delat upp uppgifterna och respondenterna nämnde att rollerna fördelades tyd-

ligt i laget och där allas kompetenser bidrog till att nå önskat resultat. 

 

Jag tycker vi har en jätte bra grupp… vi är fem stycken ledare i mitt tjej lag och 

alla har hittat sin roll det är ett ganska bra klimat är det… där vi bidrar med 

olika kompetenser. Vi har diskuterat igenom vad vi ska göra och min förening 

jobbar rätt mycket med den frågan 

 

En annan förtydligade sitt lags roller med att personen tog hand om all kommunikation som 

sker. Deras lag tyckte det var viktigt att förmedla allt som händer inom gruppen och gärna 

påverkade föräldrar med sina riktlinjer. 

 

Tycker vi jobbat mycket med information hos oss, min roll är att sköta kommu-

nikation…ahhh vi är ett lag med tre stycken ledare och en pool av 4 extra  le-

dare om vi behöver. Mellan oss har vi delat upp ansvaret så. Efter ett halvår 
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diskuterar vi vad som går bra och dåligt och kan ändra… Fungerar bra. Infor-

merar tydligt vad vi förväntar oss av föräldrar 

 

Som ledare berättade alla om hur de ville fungera och flera av respondenterna berättade att 

deras stil egentligen är en motsatts till gamla tränare de haft. För att skapa en miljö som upp-

visar rätt karaktär enligt respondenternas målsättningar har gamla ledare fått vara riktmärke, 

men inte i positiv bemärkelse utan som någon som inte motsvarade den stilen de själva ville 

verka med. Flertalet respondenter ansåg att en ledares huvudsakliga uppgift var att motivera 

och engagera barnen.  

 

Jag har egentligen haft både bra och dåliga ledare….en tränare som skulle 

vara både tränare och ledare när det gäller golf. Där fungerar det lite an-

norlunda kan man säga för där har man inte ledare på samma sätt…där hade 

jag en tränare som var väldigt ointresserad egentligen…han hade sin uppgift 

att träna och sen va det nästan som… ja han hade inget personligt engage-

mang, vill inte vara som han…och tvärt om jag vill vara coach och skapa in-

tresse 

 

Eller 

 

I mitt ledarskap ska man sporra alla liksom för att jag tycker det är så jädra 

viktigt för att i den åldern 9-10 år det är så mycket som händer, det är pubertet 

och intresse och en del bara smackar iväg i utveckling när dom är små och har 

man då sågat en sån som inte är stor är det ju då liksom då tror jag att en le-

dare får i den åldern att du är ju värdelös, fast dom inte sär det rakt ut utan 

dom gör det genom coachning och sånt där om dom för åka med hela tiden och 

sitta på bänken och får aldrig spela. Det har man ju varit med om och sett som 

förälder då va. Det är jag absolut motståndare till i den här åldern 

 

En målsättning som respondenterna uppvisade handlade om allas delaktighet och framförallt 

vikten av att alla barnen skulle spela lika mycket och att alla testade på olika positioner. 
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Spela och ha roligt, vem vill stå i mål idag och vem vill vara back. Gå runt och 

låt barnen välja idag. Alla ska testa både på match och träning. Jag tycker det 

är viktigt…. Dom hade slutat annars eftersom vi alltid får stryk. 

 

Det framkom under samtalen att ledare tyckte det var skillnad i att bedriva en verksamhet för 

barn i lag från andra klubbar och städer än från mindre byar och framförallt i de större lagid-

rotterna även om inga idrotter pekades ut. Känslan var inte att förutsättningarna att bedriva 

träning skiljde sig åt men att en viss kulturell skillnad i att bo i en mindre by utgjorde grun-

den för en annorlunda syn på ledarskapet och dess roll var något som respondenterna talade 

om. 

 

Det är nog på många ställen lite så här då va att eeh det blir lite för allvarligt 

liksom i låg ålder som jag menar då va det kommer per automatik liksom att 

barn slutar. . Jag vill barnen ska bestämma själva. Jag tror i den stora idrotter-

na och städerna arbetar dom mer utefter hårda krav  

 

7.3 Arbetet tillsammans med föreningen 
 

Under intervjuerna diskuterades den egna föreningen och huruvida föreningen skapade ett 

ramverk att förhålla sig till. Om policys eller regler för lagen i respektive förening fanns att 

följa och bedriva sin verksamhet kring. Merparten av respondenterna uppfattade sin situation 

som att vara fri där lagets ledares attityder, kunskaper och intressen ansågs räcka. 

 

Ja alltså, föreningen vill ju att vi ska gå utbildningar men det är ju många trä-

nare och det börjar ju kosta lite pengar och så om man ska skicka iväg folk. 

Poolspelet ha ju krav att man måste ha en godkänd ledare på bänken som har 

den här basutbildningen, så att föreningen ställer egentligen inte kravet på trä-

ningarna men eftersom vi är med i poolspelet kommer kravet därigenom… jag 

känner inte till att föreningen har något krav på att alla ledarna måste ha nå-

got. Det är ju fortfarande en ideell förening så då hade man nog inte haft några 

ledare kvar. Det blir en frihet för oss 
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En underliggande ton i samtalen indikerade på att flera ändå gillade att känna att föreningen 

ställde krav och skapade en verksamhet som gällde för alla lagen i föreningen oavsett om det 

var barnens flick lag eller klubbens A-lag för herrar.  

 

 det är det… dom är ju inte inne och styr våra träningar dom sköter vi ju helt 

själva liksom utan det är mer den hära värdegrunden liksom att hela föreningen 

ska ha samma värdegrund oavsett om det är små flickor eller om det är a-lag 

för herrar 

 

Respondenters respektive föreningar uppvisade en vilja att arbeta aktivt med värdegrundsar-

bete och med att förklara riktlinjer som lagens ledare skulle känna till. Det innebar i flera fall 

att diskussioner fördes sinsemellan lagen på diverse möten om ledare önskade. Föreningar 

ställde alltså inga krav på att ledare behövde delta utan det var helt efter egen önskan, möjlig-

het att vara med och viljan att lära sig mer. 

 

....ja det måste vi ha, vi får kompendium och sen går även den här ungdomsle-

darutbildningen tar man upp sådana här saker.  Nej inget prov sådär utan det 

är mer så att vi vet om vad som gäller. Uppträder dom dåligt på matcher kan 

man ju säga ifrån utifrån det. Det är jättebra för då får man den här kulturen i 

klubben att barnen tycker om att vara där  

 

Det var tydligt hos samtliga respondenter att verksamheten för barn och vuxna skulle bedri-

vas på olika sätt där barnidrotten skulle vara baserad på att alla skulle vara med och möjlig-

heten att skapa ett intresse som räcker länge i livet fanns. 

 

ja men det tycker jag, sen är det ju tyvärr att barnen vet ju själva hur det går. 

Föräldrarna kanske inte fokuserar lika mycket och jag som ledare gör ju inte 

det heller. Det skulle jag nog inte gjort ändå men vissa situationer påverkar det 

definitivt oss ledare… ja det är ju för att dom ska hålla på längre, så är det ju! 

Och hoppas att det slår väl ut… det är viktigt 

 

För att skapa ekonomiska förutsättningar i sin förening berättade flera att de behövde arbeta 

med försäljning av diverse artiklar. De kände att det var en del av en ledares uppgifter att 

ställa upp på föreningens sätt att få in resurser till verksamheten. Förståelsen var stor med att 
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alla i samma situation förväntades hjälpa till.  I vissa fall innebar det att ungdomslagen 

hjälpte till på a-lagets hemma matcher i cafeterian eller som funktionärer.  

 

ja det är lite kiosk, och lite organisatoriska aktiviteter som ironman och lite så-

dana här saker. Det är ju roligt.. Jag kan tycka det här med att betala och 

slippa arbete är fel utan jag vill göra något. Jag passar på att säga det för det 

hör till att jobba för pengarna 

 

Någon av respondenterna berättade däremot tvärtom att det var skönt att slippa kringaktivite-

ter trots att personen egentligen gjorde flera saker som behövdes utföras. 

 

Vi slipper det. Det enda vi organiserar är vid poolspel med kiosk och sekreta-

riat. Förr hade föreningen att man fick sälja lotter och sånt liksom men vi har 

inte alls sånt längre. Det är jätteskönt 

 

När respondenter pratade om föreningens arbete med att skapa förutsättningar för ledare upp-

visade alla en önskan att lära sig mer och göra ett bra jobb. De kände sig motiverade till att 

skapa förutsättningar för barnens utveckling. Innebandyförbundet har flera utbildningar att 

välja mellan och att de finns uppskattades av nästan alla respondenter. Det som däremot 

framkom var att en stor anledning till att de kom på träffarna var mer för att träffa andra le-

dare och utbyta praktiska knep. Något som de beskrev och tolkades som att de gärna deltog i 

träffarna men gjorde det utifrån sina egna åsikter och förmåga att bedriva sina träningar 

 

ja det tycker jag, till viss del har man fått med sig några övningar så det tycker 

jag…. lite tips och trix och det jag tycker varit bra.  Att man samlade ihop flera 

ungdomsledare från olika föreningar och då blev det lite det… förbundets ut-

bildningar i all ära men jag tror mycket det här snacket emellan ledare mellan 

dom passen va väldigt nyttigt för då fick man snacka mer på sådana grejer du 

vet.… det här småtrixet runt om va väldigt värdefullt och få träffa andra ledare 

för man lever i en ganska stressig vardag och då är det mer sådana här var-

dagspraktiska delar som kan ibland dyka upp. Det har varit bra 

 

Eller när föreningens äldre spelare kom och hjälpte till med träningarna för att motivera bar-

nen. Genom att de äldres kunskaper och erfarenheter kunde föras vidare till de yngre spelarna 
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via träningarna. Även ledarna uppskattade att deras kunskaper kunde stärkas genom att andra 

kom och visade hur en träning kunde fortlöpa. 

 

Det har trots allt gått bra, dom kommer på träningar och vi har ju ett damlag 

här så det kommer någon tjej därifrån och hjälper till med träningarna emellan 

åt. Det uppskattar vi alla i laget 

 

Som förening var det uppenbart att verksamheten byggdes på ideellt arbete. Tiden som alla 

ledare arbetade med sina lag var enligt respondenterna helt upp till deras intresse att själva 

planera utifrån sina interna målsättningar. Viljan att göra ett gott jobb var stor hos alla re-

spondenter där belöningen ledare fick var ungdomarnas utveckling. Ingen av respondenterna 

berättade däremot att de kände till om föreningen gav någon belöning eller uppmuntran till 

sina ledare. Däremot satt en av respondenterna i sin förenings styrelse och personen berättade 

att de försökte hitta någon lösning som kunde uppfattas som belöning för deras arbete. 

 

vi är ju en liten förening, jag sitter ju i styrelsen också så vi försöker hinna med 

allt jobb, förkovra oss…  jag vet inte om det finns tid. Vi va inne på som avslut-

ning till våra ledare att besöka Chris Härenstam och lyssna på honom här. Han 

har ju tydligen ett camp med modern träning. Glädje och sammanhållning, det 

bygger våra stadgar på liksom att all idrott hos oss ska bygga på det och att vi 

aldrig ger oss ungefär. Då tyckte jag när jag lyssnade på honom det kändes bra 

och det kunde vara en sådan extra grej för alla ledare att göra något roligt ihop 

 

Någon respondent tyckte arbetsbördan kunde vara för stor emellanåt. Det innebar ändå inte 

att personen kände någon önskan att lämna föreningslivet som ledare utan nämnde istället att 

förmågan att delegera uppgifter till andra borde bli bättre. Ingen annan respondent utryckte 

någon känsla av att uppgifterna tog för mycket tid eller kraft i anspråk. 

 

Vi har ett stort engagemang men vi behöver bli lite duktigare på att delegera 

och det försökte vi väl lite med kiosken att lägga ett schema men ja det funkar 

sådär. Vi får nog sluta och vara så snälla och fråga om det är någon som kan 

hjälpa oss, då är det ju aldrig någon som räcker upp handen och vill hjälpa till. 

Vi behöver få igång en föräldrar grupp helt enkelt där vi ser att det funkar på 

ett bättre sätt. Det är ju mer att allt inte ska hänga på oss två 
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7.4 Matchsituation 
 

När intervjuerna med respondenterna närmade sig matchsituation blev det tydligt att alla var 

väldigt engagerade. Flera av respondenterna uppvisade en glädje över att de blivit tillfrågade 

för personen tyckte detta ämne var viktigt och deltog gärna. 

 

Jag ska säga för jag är skitintresserad för jag… det här är något som…jag 

lyssnar på poddar och sånt och är väldigt intresserad och jublade nästan när 

du hörde av dig eeeh det är precis det ämnet som är sådär jädra engagerande. 

Jag har ju barn själv 

 

Ämnet som samtalen handlade om var matcher och barninnebandy där resultat inte redovisas 

på någon tavla eller i protokoll. Alla respondenter sade sig veta varför resultat inte finns och 

menar på att det var för barnens skull. Genom att resultat inte visas menade respondenterna 

på att fokus kunde förflyttas och ändras till något som passade barnen. 

 

 Det är för dom ska hålla på länge, så är det ju 

 

Respondenterna uppvisade ett stort engagemang i anslutning till denna fråga och gav gärna 

långa och intressanta berättelser om hur de såg på barnidrott och vad ledarna i laget ansåg 

vara viktigt. Merparten av respondenterna berättade hur deras lag arbetade och vad sin mål-

sättning med verksamheten var. Orden var olika men det är tydligt att ledare inte fokuserade 

på resultatet utan försökte mer tänka på att låta barnen utvecklas, ha roligt, umgås och spela 

innebandy. 

 

Vi har försökt koncentrera oss på att spela och inte bry sig om resultatet utan 

spela vårt spel och försöka lära oss olika grejer och bli bättre. Det är därför vi 

tränar för att lära oss bli bättre. Sen finns det dom som är bättre och så här lik-

som men dom har ändå haft humöret uppe och kämpat på liksom, det ska dom 

ha stor kredit för. Vi är inte så fixerade i den här åldern med resultat. Det är 

bra att dom har något i den här åldern, dom rör på sig, dom tränar och 

springer. Dom liksom i gruppen umgås och trivs och tycker det är skit roligt. 

När dom får stryk har dom daskat av sig det ganska snabbt efteråt när vi har 

lämnat hallen 
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Trots att det inte finns något matchresultat berättade respondenterna gärna utifrån att det finns 

resultat och möjligheten att jämföra sin insats med andra. Samtalet handlade ofta om att det 

var bra att resultat slopats för deras lag förlorade ofta. 

 

Ja det tycker dom och vi har inte haft många som inte tycker det är roligt 

längre, kanske någon enstaka som inte tycker det är så roligt längre då va men 

dom har krigat på och försökt men vi har då va förlorat med 15-20 – 0. Dom 

krigar och vi sporrar dom och så här liksom, vi är ju ett 06-07 lag med mest 07 

men har även ett par överåriga som är 05. Laget är helt mixat med killar och 

tjejer.  

 

Samma person utryckte vidare att det var bra att det står noll noll på tavlan för det underlät-

tade om deras lag spelat dåligt och förlorar. 

 

Det positiva är ju att det står noll noll på tavlan. Det gör ju det liksom i dom 

här poolspelen. Dom tappar ju räkningen till slut ändå, man tar ju bort det ne-

gativa för dom som ligger under 

 

Några av respondenterna uttryckte att de trodde att anledningen till förändringen var att kra-

ven från föräldrar och ledare kunde bli för stor annars.  

 

Jag tror inte det är från grabbarna själva egentligen utan det är nog ur ett för-

äldrar perspektiv och kanske tränar perspektiv även om man är tränare och 

kanske inte bryr sig om resultat kan visst tryck komma från föräldrar att jobba 

på ett speciellt sätt. Många föräldrar och barn är ju resultatinriktade 

 

Respondenterna hade svårt att förklara matchsituationen och hur deras lag motiverades under 

matchen utan att återkomma till hur matchen slutade. Anledningen var tydlig hos alla respon-

denter för som de menade barn, ledare och åskådare vet ju vilket lag som vinner och vilket 

lag som förlorade ändå.  

 

Det är ju på något sätt att det är bra att det inte blir så allvarligt utan det vik-

tiga är ju att det är roligt att spela. Alla ska tycka det är roligt men samtidigt 

finns det inte vad jag ser inte ett enda barn eller förälder som inte har koll på 
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vad det står. Frågar man har dom stenkoll liksom på hur matchen slutar, det 

blir alltid en vinnare och en förlorare på en match oavsett om det står på tavlan 

eller inte 

 

Under samtalen framkom en tydlig enlighet mellan ledarna som uppskattade att resultat inte 

redovisades. De nämnde att deras motivation inte hade med resultat att göra utan ville bar-

nens bästa. Genom att det redovisades som noll noll på resultattavlan kunde de arbeta efter 

andra resultat som barnen tog med sig utanför planen. Vikten av att vara en kompis och stötta 

andra genom att vara schysst ansåg respondenter som viktiga resultat de kunde och ville ar-

beta mot. 

 

Träna och få individer att vara ett lag och få ihop gruppen, alla ska trivas och 

ha roligt. Vi har noll tolerans mot dom som är liksom taskig eller så mot andra 

eller att någon vräker ut sig att du kan ju inte skjuta eller något sånt. Det får 

man inte säga utan det är så mycket som kan hända med dom här individerna 

under några år istället för att dom slutar för att en medspelare sagt att du är ju 

dålig och då kanske den känner sig mobbad. Det tolererar vi absolut inte. Jag 

menar det här med alla som har idrott. Jag vill ju ha det här med sig att vara i 

en grupp, vi är ju i ett lag och det har man liksom med sig hela tiden i arbetsli-

vet 

 

Eller  

Det är ju om alla är glada oavsett om man förlorat eller vunnit. Vi fokuserar på 

prestationer i laget. Glädje för mig är när vi har en skön och go känsla i laget 

 

En av respondenterna uttryckte en viss irritation mot förbundet då personen antydde att mat-

cher ofta är ojämna. Personen menade att skillnaderna mellan barnen kunde variera och då 

påverkades glädjen under match. Om matchen var ojämn blev det inte intressant att spela 

efter ett tag oavsett om laget var på den vinnande eller förlorande sidan. 

 

Förbundet skulle kunna anstränga sig mer för att göra serien jämnare… när 

ledare kan anmäla i vilken serie de helst vill, kan det bli hur stora skillnader 

som helst. Det är lätt att säga till en ledare men det bygger ju på att man har 

kontroll på hur sitt lag är i jämförelse med andra 
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8 Analys utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori 
 

Resultatet analyserades utifrån Herzbergs (1959) tvåfaktorsteori som skapade ett ramverk för 

att analysera detaljerna i respondenternas utsagor. Motivationsfaktorer skapar motivation och 

är direkt härledda till uppgiftens natur där ledares motivation var av intresse. Hygienfaktorer 

var detaljer kring föreningen som ger förutsättningar för ledarna att bedriva sin verksamhet. 

Omkringliggande orsaker inom föreningen och laget som kan påverka i både positiv som 

negativ bemärkelse var av betydelse då ledares roll och möjligheter till att göra ett tillfredstäl-

lande jobb analyserades. Möjligheter som påverkar tillfredställelsen av sin insats som ledare 

och därigenom påverkar motivationen positivt eller skapar en situation som inte ger motivat-

ion.  Avsnittet delas upp i ledares bakgrund, sin roll bland ledarna i laget, hur föreningen ar-

betar tillsammans med sina ledare och hur respondenterna beskriver matchsituationen. Stu-

dien är intresserad av ledares motivation under match och rollen som ledare har. Det skapar 

en tematisering att följa och en möjlighet att analysera ledares motivation genom att se till 

helheten i verksamheten och förstå personens möjligheter till att göra ett tillfredställande 

jobb. Avslutningsvis visas vilka effekter motivation och hygienfaktorerna kan ge i längden 

hos respondenterna. 

8.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden hos respondenterna anger endast förutsättningarna för att analysera deras moti-

vation utifrån Herzbergs (1959) tvåfaktorsteori. Eftersom inga uppgifter är lösta och ingen 

verksamhet bedrivits anger det endast förutsättningarna att utgå ifrån. Alla uppvisade likar-

tade intressen inom idrotten som aktiva där respondenterna ansåg det viktigt att framhäva sitt 

tidigare intresse i lagidrotter. Det var tydligt att de gärna nämnde att de varit aktiva inom in-

nebandy. Underliggande ton angav att det var av betydelse för ledarna och att meningen var 

att säkerställa att de visste vad innebandy gick ut på och hur spelet går till. Ingen nämnde att 

de kände att sin kompetens inom innebandy och som ledare för barnen inte räckte till för att 

leda barnens träningar eller matcher.  

 

….jag är genuint idrottsintresserad kan man väl säga… har väl hållt på med 

dom flesta idrotter som finns, mest lagsporter. Eeeeh typ fotboll, bandy .. inne-

bandy, spelar väl golf numera. Eeeh är 40 år… Det är väl det enda jag håller 

på med nu, motions spelar lite innebandy…. Jag gillar väl egentligen all idrott 
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och följer mycket på tv också, framförallt hockey och fotboll. Har väl egentligen 

bara spelat innebandy på riktigt kan man väl säga 

 

Respondenterna angav att deras initiala anledning till att ta sig an uppdraget som ledare var 

för sina barns skull och att laget behövde någon som kunde ställa upp. Flera nämner även att 

de gärna var en del av sina barns utveckling och att det var en anledning till att de anmält sig 

som ledare till laget. Likt Herzbergs (1959) motivations faktorer kan deras utsagor beskrivas 

som en förutsättning för framtida bevis på sin utförda prestation. Ledare kände att sin för-

måga att skapa adekvata övningar under träningar för barnen kunde ge bevis på att övningar 

var tillräcklig utmanande för att kunna se utvecklingen hos barnen. Därigenom skapades en 

möjlig motivationskälla hos ledarna då de gärna var med och bidrog till utvecklingen. 

8.2 Rollen i laget  
 

Under samtalen som skedde förklarade alla utom en att arbetsuppgifter bland ledarna var tyd-

lig. Huvudtränaren fick ansvaret för administrativa delar som närvarorapportering och att se 

till att lagets ekonomiska förehavanden fungerade. De berättade även att lagen hade en viss 

skillnad när det var match och träning. På match har huvudtränaren det övergripande ansvaret 

och var den som skulle ge råd i halvtidsvilan men under träningar så hjälptes alla åt. Tydlig-

heten över vem som gjort vad blev i de flesta fallen stor och kunde därigenom uppfattas en-

ligt Herzbergs (1959) motivationsfaktor som ett erkännande över utförd prestation eftersom 

ledare vet vem som ansvarade för vad under träningar och match.  Prestationen sätts i relation 

till barnens utveckling och blev då ett bevis på sin egen insats och gav motivation för upp-

draget. 

 

En av respondenterna uppvisade däremot en liten tveksamhet till att alla hjälps åt och att laget 

diskuterade över vad som skulle göras. Det kan innebära att respondenten menade att möjlig-

heten att härleda resultatet av träningen till någon enstaka person blev svår. Det kan indikera 

enligt Herzberg (1959) till att personen kände en icke motivation med sitt arbete för tydlig-

heten i laget inte var tillräckligt stor. Människan vill känna en personlig tillfredställelse över 

utfört arbete för att känna en motivation och i respondentens fall kan det vara det personen 

menade. 

 



[Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] 

48 

Eftersom alla bidrog till lagets verksamhet och rollfördelningen uppfattades som tydlig blev 

det enkelt att följa vem av ledarna som gjort vad. Herzberg (1959) anger arbetets karaktär 

som en motivationsfaktor och då menar han hur det egentliga arbetet ser ut. Hur uppgifterna 

ser ut och om personen uppfattar dem som varierande eller rutinmässiga. Eftersom alla utom 

en uppskattade att gruppen de verkade i gärna diskuterade igenom hur träningar och övningar 

skulle utföras skapades en motivation då uppgifterna inte kunde upplevas som rutinmässiga. 

Respondenter uppvisade en potentiell möjlighet att förändra barnens träningar närhelst de 

ville. Det skapar en kreativitet hos respondenterna och ger motiverade ledare. Samarbetet i 

lagen framträder ur respondenternas utsagor som både tydlig och uppskattad. 

 

En annan bidragande orsak till varför respondenterna kände sig motiverade är det ansvar som 

föreningar gav sina lag och dess ledare. Ramverket som innebandyförbundet ger lagen med 

riktlinjer att följa skapar en förutsättning som ledare får förhålla sig till. Då respondenterna 

berättade att deras förening lät ledare sköta verksamheten utefter gruppens sammanlagda 

kompetens kände de att de fick ett ansvar. Herzberg (1959) förklarar situationen med att in-

nebandyförbundet och respektive förening litar på ledarnas kompetens att sköta lagens trä-

ningar, administrativa uppgifter och matcher. Det ger motivation hos respondenterna. 

 

Alla respondenter hade en känsla av att vara delaktiga i lagets verksamhet med sin närvaro 

och kompetens där gruppens relationer inte påverkades negativt enligt respondenternas utsa-

gor.  Herzberg (1959) förklarar gruppens gemensamma stil med att alla får vara med och be-

stämma som att relationerna uppskattades då ingen nämner det i negativ bemärkelse. Det 

avgörande var hur respondenten uppfattar relationerna i gruppen. Samma resultat får vi av 

samarbetet i gruppen med att chefen delegerade ansvar och fördelade uppgifter till alla. Då 

ingen egentligen var chef och föreningen lät alla lag sköta sin träning själva utifrån sin kom-

petens skapades en trivsel kring sin arbetsplats. Då förebyggdes en icke vantrivsel som för-

klarades med hygienfaktorerna uppfattade relationer och metoder som chefen tillämpade.  

8.3 Föreningen och ledare 
 

Respondenterna uppgav att respektive förening hade en röd tråd med sin verksamhet och att 

föreningar arbetade aktivt med ett värdegrundsarbete. Det innebar för de flesta respondenter 

att verksamheten skulle vara uppbyggd för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar. Speci-

ellt framträdande var hur ledare betedde sig gentemot barnen och att det var viktigt att förstå 



[Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] 

49 

att alla barnen var där på lika villkor, ha roligt och spela innebandy tillsammans. Föreningar 

delegerade ansvaret till sina respektive ledare för att bedriva träningar och match utifrån sin 

kompetens och möjlighet att avvara tid från övriga måsten i livet. Ansåg däremot responden-

terna att deras kompetenser inte räckte till finns flertalet utbildningar att välja på som inne-

bandyförbundet tillhandahåller och det ställde respektive förening sig positiva till. Ingen ne-

kades att vidare utbilda sig om så önskades och att möjligheten fanns uppskattades av re-

spondenterna.  Någon av respondenterna lyfte fram att de uppskattade när ledare träffades 

och praktisk information om exempelvis övningar diskuterades eftersom de ville förkovra sig 

och bedriva moderna och uppdaterade övningar som barnen gillar.  Riktlinjer som innebandy-

förbundet förmedlar angående poolspel förklarade respondenter med att det verkar som ett 

regelverk att förhålla sig till men endast under match. De menar på att förståelsen var stor i 

matchsituation eftersom de ansåg att tydligheten från innebandyförbundet var tillfredställande 

och att minst en på bänken av ledarna måste ha genomfört en grundutbildning. 

 

Respondenternas riktning under samtalen indikerar till att ledare i respektive förening får 

tillfredställande hjälp om så önskades samtidigt som möjligheten att påverka var stor. 

Herzberg (1959) förklarar respondenters situation med att ledare får möjlighet till att nå en 

personlig utveckling. Genom att tillhandahålla utbildningar men inte kräva att de genomför-

des blev det upp till respektive ledare att både bedöma och reflektera över sitt utförda arbete. 

Ansåg de då att det gick att utvecklas fanns möjligheten till utbildning och då skapades en 

större möjlighet till att göra ett effektivare jobb. Som Herzberg (1959) beskriver uppdraget 

gav det motivation ur både möjligheten till personlig utveckling samt att personen själv får 

bedöma om det behövdes. Det ansvar som ledare hade under sitt uppdrag skapade en motivat-

ion att delta och önskan att göra ett effektivare arbete. Det kunde även tolkas som att ledare 

fick ett slags erkännande från sin förening över utfört arbete då ingen av respondenterna upp-

gav att föreningen blandar sig i träningar utan endast tillhandahöll möjligheten till vidare ut-

veckling om ledare ansåg sina träningar behöva förändras. Herzberg (1959) förklarar samma 

beteende med att ledare kunde känna sig nöjda över uppfattad prestation där uppgiftslösning-

en var av vikt. Lyckades respondenterna skapa tillfredställande övningar för barnen och se 

deras utveckling eller glädje under träningar skapades en känsla av att lyckats. Det innebar att 

prestationen var tillfredställande och motivation skapades då personen kände sig tillfreds-

ställd. 
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Under samtalen som skedde framkom en tydlighet att föreningar vill att ledare ska följa re-

spektive värdegrund. Respondenterna tyckte det var bra att det finns en tråd att följa så alla 

vet vad som gäller. Det innebär enligt Herzbergs (1959) hygienfaktorer att metoder som che-

fen tillämpar var accepterad och kontrollen som uppfattades kändes korrekt. Personer som 

uppfattar en adekvat kontroll känner då att sin chef kan utvärdera uppgiftens resultat och i 

slutändan vad respektive person utfört. Om inte chefen delegerar uppgifter och ansvar upp-

fattas det som negativt och kan skapa en situation som inte ger ledare motivation. Chefen var 

i detta fall föreningen och sin grupps ledare som visade sig villig att fördela uppgifter till alla 

i gruppen som sedan utförde arbetet som krävdes. 

 

Samarbetet mellan lagen i klubbarna uppfattades som positivt bland respondenterna och 

skapade en bra stämning i föreningen. Det kan enligt Herzberg (1959) förebygga vantrivsel 

då relationerna vid arbetsplatsen uppfattades som positiva. Relationer som inträffar när re-

spondenter bedriver sin verksamhet är av vikt och det spelar ingen roll vem i organisationen 

som interagerar med vem utan det är de fysiska träffarna som bedöms viktiga och hur de upp-

fattas. 

 

Ingen av respondenterna antydde att de var missnöjda med praktiska uppgifter som medföljer 

uppdraget som exempelvis hur närvaron ska rapporteras. Snarare att de nästan nämner det 

som att de inte gjorde någonting fast det tydligt framkom att de gjorde flera andra saker. Det 

gjorde ledare via systemen som klubbar tillhandahåller och uppfattades därmed som enkla 

och funktionella att använda. Då förebygger föreningar en vantrivsel hos respondenterna som 

Herzberg (1959) förklarar med att skapa förutsättningar som hjälper anställda i sitt arbete och 

inte hindrar någon att göra ett effektivt arbete. 

 

För att föreningens verksamhet ska kunna fortlöpa behövs ekonomiska resurser och ingen av 

respondenterna ansåg arbetet betungande. Snarare var det så att de gärna framhöll arbetet 

som viktigt och kunde skapa erfarenheter i framtida vuxen liv. Respondenterna berättade att 

lotteri försäljning, organisera kiosk och delta i olika utvalda projekt som genererar inkomster 

är uppgifter som medföljer ledarskapet. Då alla respondenter uppvisade en vilja att genom-

föra uppgiften förebygger det enligt Herzberg (1959) en vantrivsel då organisationens policy 

känns korrekt. 
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8.4 Matchsituation 
 

Under match uppgav respondenterna att deras fokus låg på att skapa glädje hos barnen och att 

alla skulle vara delaktiga. Merparten av respondenterna förklarade att de låt barnen spela på 

alla positioner om de ville. Några förtydligade med att alla spelade lika mycket under match 

och försökte ge alla samma förutsättningar till utveckling.  De talade gärna om hur mycket 

glädje som skapades genom att alla gjorde sitt bästa och att gruppen var nöjd med sin insats. 

Känslan under samtalen var att det gällde både för barnen och för ledarna. Någon nämnde att 

barnens prestationer var viktiga och inte matchens resultat. På tavlan står det noll noll så det 

fanns inga redovisade resultat men respondenterna relaterade ändå till att matchen hade ett 

resultat och att alla involverade visste hur matchen slutade. Flera respondenter antydde att de 

ville vara delaktiga och kunde påverka barnens utveckling genom att uppvisa ett stort intresse 

för alla involverade barns situation. De ville få barnen att känna sig välkomna och att känna 

en glädje tillsammans.  

 

Enligt Herzbergs (1959) motivationsfaktorer gav matchsituationen flera indikationer på att 

respondenterna kände en motivation. Alla relaterade till matchens resultat trots att det står 

noll noll på tavlan. Då ledarna ville vara en del av barnens utveckling kunde det uppfattas 

som ett bevis på att ledare gjorde ett gott jobb om barnen utvecklades i relation till andra. 

Prestationen med att skapa tillfredställande övningar som gav en effektivare utveckling för 

barnen än andra lag gav ledare ett bevis på sin förmåga att skapa utvecklande träningar. Nå-

gon av ledarna fokuserade på glädjen hos individerna men samma person antydde även att de 

alltid förlorar. För att känna motivation hos denna person hade fokus flyttats från resultatet i 

matchen till barnens glädje och delaktighet. Då fick samma person bevis på sin förmåga att 

skapa tillfredställande uppgiftslösningar som uppskattades. Det skapade en motivation hos 

denna person.  

 

Respondenterna nämner glädjen hos barnen som en målsättning lagets ledare har. Det var 

tydligt att just glädje var något som diskuterades inom lagen och även sinsemellan lag och 

föreningar. Värdegrundsarbetet handlade om att låta alla vara med på sina villkor och att bar-

nen skulle ha roligt. Någon av respondenterna berättade att känslan i omklädningsrummet 

efter match var det viktiga. Det som eftersträvades var att ha en skön och go känsla tillsam-

mans. Enligt Herzbergs (1959) motivationsfaktor erkännande är kommunikationen avgörande 

och framförallt den uppfattade. Både verbal och icke verbal kommunikation inkluderas och 
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om laget uppvisar glädje tillsammans med sina ledare efter matchsituation kan det påverka 

till motivation hos ledare och kanske en önskan att uppleva det igen.  

 

Innebandyförbundet har skapat ett ramverk under match att förhålla sig till och det är tydligt 

hos respondenterna att alla gillar kraven som ställs. Enligt respondenterna ställer Innebandy-

förbundet kravet att någon bland ledarna på bänken ska ha slutfört grundutbildningen. De 

ansåg att det skapade en enighet hos lagen och dess ledare beroende på att alla ska förstå hur 

de ska verka under match. Ansvaret som förbundet delegerade till ledare med att forma sin 

verksamhet utefter innebandyförbundets förutsättningar gav enligt Herzberg (1959) motivat-

ion hos respondenterna. Det berodde på att individens förmåga att tyda en uppgift eftersträ-

vades och då skapas en lösning på problemet. 

 

Arbetets karaktär var ytterligare en motivations faktor enligt Herzberg (1959) där det egent-

liga arbetet utvärderades. Matchsituationen utan resultat skapade en ny uppgift för ledare att 

lösa och förstå genom att ramverket förändrats över tid. Respondenternas mål var att skapa 

glädje för barnen, utveckla barnen och få barnen att fortsätta längre. Det kunde respondenter-

na påverka i riktning genom att reflektera över hur effektivt deras prestation utförts. Prestat-

ionen innebar att verksamheten kan ha förändrats sedan de själva idrottade som barn och alla 

involverade ledare behövde uppdatera sig med ny kunskap och beteenden som motsvarade de 

målsättningar som lagen hade. Uppgifterna kunde därmed inte anses som rutinmässiga utan 

varierande genom att en uppdatering krävdes och därigenom skapades motivation hos re-

spondenterna.  

 

Herzberg (1959) bekriver en motivations faktor som att individen har en möjlighet till per-

sonlig utveckling under match genom att matchsituationen kan kännas annorlunda från när 

respondenterna själva spelade innebandy. Respondenterna var alla medelålders och spelade 

aktivt innebandy när resultat fortfarande visades på tavlan. När nu innebandyförbundet tagit 

bort resultatet har det inneburit att ledare måste uppdatera sin kompentens till uppdraget då 

förutsättningarna förändrats. Då alla respondenter uppvisar en tacksamhet för att föreningarna 

arbetar med värdegrundsarbete och tillhandahåller utbildningar kan den som önskade för-

kovra sig och göra det efter egen förmåga och möjlighet. Det innebar att ledare kunde skapa 

en större förståelse och kunskap över deras uppdrag. Det gav enligt Herzberg (1959) motivat-

ion då uppgiften kan lösas effektivare och kunskapen hos ledare höjts och därigenom kunde 

utföra andra uppgifter eller lösa samma uppgifter effektivare utefter ramverket som råder. 
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Matchsituationen som ledare uppfattar uppgiften innebär att det finns ett ramverk att följa 

utifrån innebandyförbundets riktlinjer. Herzbergs (1959) tvåfaktorsteori innebär att situation-

en kunde uppfattas som att organisationens policy och administration kändes adekvat och 

kontrollen riktig. Alla respondenter uppfattade matchens riktlinjer från Innebandyförbundet 

som passande. De utgick ifrån satt ramverk och försökte skapa en tillfredställande verksam-

het för barnen. Eftersom alla respondenter uppfattade matchens riktlinjer korrekta förebygg-

des en vantrivsel kring uppdraget och en icke vantrivsel runt arbetsplatsen uppfattades. Där-

emot gjorde en av respondenterna ett tillägg att personen anser att förbundet borde lägga mer 

energi på att göra matcherna jämnare. Respondenten tyckte inte ledare skulle få välja nivå 

själva utan att någon utomstående skulle anmäla laget till poolspel och matcher. Inställningen 

kunde tolkas utifrån Herzberg (1959) som att personen inte kände sig nöjd med sitt lags mot-

ståndare och skyllde på riktlinjerna som finns. Det kan i förlängningen ge en vantrivsel kring 

ledarskapet och i förlängningen kanske tänkas sluta eller välja att inte vara med på match 

utan endast närvara på träningar. Då organisationens policy hindrade personen att utföra sitt 

jobb och ge tillfredställande resultat kan det ge en vantrivsel för individen. 

 

Målsättningen som berättelserna ofta handlar om var glädje, gruppdynamik och kamratskap. 

Relationerna som uppfattades kring idrottandet inom laget kunde tolkas som viktig. Omkläd-

ningsrummets atmosfär efter match kunde indikera enligt Herzberg (1959) till att responden-

terna uppfattade relationerna som positiva och förebygger då en vantrivsel med uppdraget vid 

match. Interaktionerna som personen hade kring sitt uppdrag var avgörande och utgör en 

källa för vantrivsel eller som i detta fall en icke vantrivsel. 

 

Vidare indikerar matchers kringsysslor som tillfredställande. Respondenterna berättade att de 

hjälpte andra lag som funktionärer vid matcher. När de själva hade poolspel framkom att an-

svaret ligger på laget med ansvaret för kiosk, sekretariat och domarna. Under berättelserna 

framkom en känsla av att det var en del av uppdraget och accepterades bland ledare. Ingen 

tycker däremot att det var något som irriterade och förstörde känslan kring matchsituationen. 

Arbetsförhållanden kändes därmed tillfredställande och förebygger en vantrivsel bland re-

spondenterna som Herzberg (1959) förklarar som en hygien faktor. 

 

Då flera av respondenterna relaterade till siffror under sina berättelser om matchsituationen 

kunde det uppfattas som att deras syn på Innebandyförbundets ramverk ändå inte var korrekt, 

då inga resultat redovisades på tavlan under match eller rapporterades till förbundet efteråt. 
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Organisationens policy och administration är den viktigaste hygienfaktorn i Herzbergs (1959) 

tvåfaktors teori för att förebygga vantrivsel på arbetsplatsen och här finns något att tänka på 

för förbundet (se t ex. Herzberg, 1959 och Edmund, 1970). 

8.5 Effekter av respondenternas berättelser 
 

Som Herzberg (1959)  antyder finns flera effekter som respondenter kunde få ur sin arbetssi-

tuation och rollen som ledare. Genom att använda Herzbergs tvåfaktors teori framkom en 

tydlig riktning hos respondenterna. Då deras arbete kändes motiverande blev personerna kre-

ativa och önskade göra ett effektivare jobb. Uppgifterna som ledarna hade blev snabbare ut-

förda eller med ett bättre slutgiltigt resultat. Klarade arbetet av att uppfylla ledarnas behov av 

ett självförverkligande genom att uppgiften kändes tillfredställande skapades motiverade le-

dare.  

 

Analysen av resultatet indikerade att ledare ansåg sitt uppdrag som motiverande genom att 

alla motivationsfaktorer var uppfyllda. Erkännande, prestation, möjlighet till personlig ut-

veckling, ansvar och arbetets karriär var alla representerade i respondenters berättelser. Upp-

draget och rollen som innebandyledare för barn var således starka motivationsfaktorer för 

ledarna som ledde till effektivare uppgiftslösning och bättre prestationer. Samtidigt skapade 

det en effekt av att alla gjorde och ville göra ett bättre jobb till att kompetensen hade höjts. 

Den enda av motivationsfaktorerna som inte gick att identifiera i utsagorna var ledarnas möj-

lighet till en karriärsutveckling. Som ideellt arbetande ledare i en förening var möjligheterna 

små att avancera inom sin organisation och ingen av respondenterna nämnde detta överhu-

vudtaget. I varje fall var det inte så viktigt att det nämndes av de svarande.  

 

Respondenterna svarade nästan samstämmigt att ingen av dem kände att deras förening eller 

arbetsplats gav någon vantrivsel. Oavsett om samtalet handlade om praktiska lösningar som 

tillhandahölls inom föreningen för att bedriva den dagliga verksamheten eller om det hand-

lade om matchsituation.  Respondenter uppgav att laget under match också kunde ha ansvaret 

för cafeterian, sekretariatet eller domarna. Ingen av respondenterna reflekterade däremot över 

sysslor som sker kring ett matcharrangemang som något de uppfattade negativt. 

 

Herzbergs (1959) hygienfaktorer förklarar att om en respondent upplevde sin arbetsplats till-

fredställande leder det till att känna en icke vantrivsel. Ingen av respondenterna angav någon 



[Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] 

55 

tydlig detalj som kunde uppfattas negativt och leder således mot att förebygga en icke van-

trivsel. Organisationens policy och administrativa tjänster, ledares relationer, metoder som 

chefen tillämpar och arbetsförhållanden gick alla att tolka ur berättelserna som en tillfredstäl-

lande arbetsplats som förebyggde vantrivsel hos respondenterna. Lön och förmåner framkom 

inte alls hos respondenterna eftersom det ideella uppdragets natur inte ger kompensation. 

Ingen nämnde heller att de önskade någon belöning eller fick en blomma som tack för sin tid 

som ledare.  Anställningstrygghet och status gick inte heller att tyda ur respondenternas utsa-

gor och därför påverkade de inte i någon riktning under resultatet.  Genom att respondenterna 

upplevde sin arbetsplats tillfredställande förbyggdes en vantrivsel som kan enligt Herzberg 

(1959) innebära att ledarna önskar vara kvar inom sin organisation, uppleva en bättre hälsa 

och göra ett effektivare jobb (Herzberg, 1959). 

 

Detaljerna i respondenternas utsagor utifrån Herzbergs (1959) tvåfaktors teori och studiens 

frågeställningar där rollen som ledare och respondenternas motivation under match analyse-

rades. Sammantaget uppvisade motivationsfaktorerna att alla respondenter upplevde sitt upp-

drag som tillfredställande och gärna fortsätter i rollen som ledare. Effekten av att känna sig 

motiverad kan innebära att effektiviteten höjs och kvalitén på träningar, match och administ-

rativa delar kommer vara högre över tid. 

 

Herzberg (1959) förklarar att personer som upplever sin arbetsplats positiv och uppgifter som 

motiverande kan skapa vissa effekter för den anställde. I studiens fall innebar det att ledare 

kunde uppleva att deras prestationer var bättre och utfördes med större fantasi vilket motsva-

rade barnens krav och skapade en glädje för barnen och ledarna själva. Tydligheten i ana-

lysen av resultaten antydde inte att någon av respondenterna kommer önska att flytta till en 

annan förening eller sluta som ledare annat än om sitt egna barn slutar spela. Djupet på sam-

talen omfattade inte respondenters hälsa men då ingen indikation från hygienfaktorerna indi-

kerade till något som omfattades inom detta område så påverkades den analysen inte av stu-

dien. Merparten av respondenterna uppgav i sina berättelser att gruppens arbetsfördelning 

gjordes utefter diskussioner där kompetenser och intressen fördelat rollerna. Känslan under 

samtalen var att respondenterna gillar sina kollegor och någon nämnde även diskussionerna 

som positiva. Då en effekt av positiva resultat utifrån Herzberg (1959)  är att de interperso-

nella relationerna förbättras och upplevs som bra förstärktes den delen under samtalen. En 

effekt som kunde utlösas var att ledare förändrade sina attityder gentemot sig själv, sin före-

ning, sina kollegor och sin roll som ledare. Då respondenterna uppvisade samma inställning 
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och attityd till sitt uppdrags natur kunde det förstås utifrån Herzberg (1959) då varken van-

trivsel kring arbetsplatsen fanns eller någon speciell indikation på att känna en icke motivat-

ion uppfattades. Respondenterna uppvisade samma tydlighet i sin roll och arbetsuppgift som 

under match där inga resultat redovisas. 
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9 Diskussion   
 

Diskussionen delas in i en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Första delen behand-

lade resultatet utefter studiens syfte och frågeställningar. Andra delen var en reflektion över 

vald metod där styrkor och svagheter lyfts fram för att diskutera studiens genomförande. Re-

sultat diskussionen är uppdelat i två delar där under avsnitten syftar till att svara mot fråge-

ställningarna. Hur upplever innebandyledare sin roll?  Hur motiveras innebandyledare under 

match?  

9.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att det fanns ett starkt samband mellan att ledarna känner motivation under 

match genom att ledarna hade möjlighet att påverka riktningen för uppdraget med lagets in-

ternt uppsatta målsättningar eller genom att följa Svenska Innebandyförbundets riktlinjer. 

Motivation framkom då möjligheten att referera till ett resultat fanns trots det inte redovisa-

des i hallen. Alla visste vad det stod ändå. Ledare som önskade kunde välja att fokusera på 

andra målsättningar än resultatet under match genom att se till barnens individuella utveckl-

ing eller uppvisade glädje. Internt uppsatta målsättningar utgjorde då referensramar att be-

döma kvalitén på sin utförda uppgift och gav motivation om resultaten som önskades upp-

nåddes. 

   

9.1.1 Hur upplever ledare sin roll 
 

Gerevall, Carlsson och Nilsson (2006) förklarar ledares roll som ett uppdrag där flera person-

liga resurser hos personer krävs för att kunna bedriva verksamheten för barnen. De menar att 

en ledare står inför praktiska uppgiftslösningar under själva idrottandet som hur övningar ska 

planeras och utföras för att göra en intressant träning och upplevelse för barnen så deras in-

tresse fortsätter. Kunskapen inom idrotten innebandy nämndes av flera respondenter för att 

underförstått förklara att de hade kompetensen att klara av de praktiska momenten en ledare 

kunde behöva. Rollen som ledare innebar även att det var flera administrativa uppgifter som 

krävdes och tog tid för att lagets verksamhet skulle fortlöpa. Anmälningar, närvarorapporte-

ring via hemsidor och all information som lagets föräldrar behövde gjordes via systemen som 

föreningen tillhandahöll. Det innebar att någon av ledarna i laget borde klara av detta uppdrag 

och respondenterna uppgav att de ansåg systemen som tillfredställande och inte upplevdes 
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som något som irriterade om de inte fungerade. Personer önskar att hjälpmedel som arbetets 

uppgifter kräver ska vara tillfredställande som Herzberg (1959) förklarar med att förebygga 

en vantrivsel kring sin arbetsplats.  

 

Redelius (2002), och Gerevall, Carlsson och Nilsson (2006) drar samma slutsats då ledare 

uppskattar sin roll eftersom den ger personen något tillbaka. Det är tydligt att respondenterna 

förstod att uppdraget inte kommer generera någon belöning eller ekonomisk kompensation 

för tiden som spenderades i det ideella uppdraget. Det som däremot uppskattades var utveckl-

ingen som uppdraget kunde ge dess ledare på ett personligt plan. Möjligheten att vara nära 

sina barn och kunna påverka barnens utvecklingskurva positivt uppskattades. Det som intres-

serade var att ledare med egen kunskap och kompetenser kunde påverka verksamhetens kva-

litet som i förlängningen gjorde att ledare stannar kvar och uppskattar sin roll. Då dessa kom-

petenser utvecklades under tiden i föreningen skapades en större kunskap hos ledare att 

kunna använda i andra delar av sitt liv. Det innebar att personliga vinster kunde uppnås och 

gjorde att ledare stannade kvar i sin roll.  

 

Likt Herzbergs (1959) tvåfaktors teori gav rollen som innebandyledare motivation genom att 

uppgiften att leda barnen delegerades från föreningen till ledare att utifrån deras lags gemen-

samma kompetenser skapa en tillfredställande verksamhet. Verksamheten bör följa förening-

ens värdegrund och utgör därmed riktlinjer efter målsättningar föreningen hade. Då riktlinjer 

finns för verksamheten att riktas mot kan ledares prestations effektivitet bedömas och även 

via de interna målsättningar laget hade. Tillsamman utgjorde rollens uppgifter att föreningen 

delegerade ansvaret med att lösa dessa uppgifter så effektivt som möjligt en stark grund för 

att skapa motivation.  

 

Samtidigt gav rollen som ledare en möjlig källa till att inte uppskatta sin arbetsplats om le-

darna upplevde att de inte kunde göra ett tillfredställande jobb. Redelius (2002) förklarar att 

idrottens ledare inte uppskattar när uppgifter som styrelsen borde sköta delegeras vidare till 

ledare i föreningen. Hon nämner exempelvis administrativa uppgifter, söka sponsorer eller 

försöka generera ekonomiska resurser till sin förening via försäljning av lotter eller andra 

arrangemang för att generera större resurser. Då respondenterna uppgav att de gärna deltog i 

arrangemang för att skapa bättre förutsättningar för sin förening tyckte de tvärtemot vad Re-

delius förklarat att de inte såg det som ett störande moment i rollen som ledare. Någon av 

respondenterna underströk till och med att personen tyckte det var viktigt att arbeta för före-
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ningen och gav ungdomarna en förståelse för pengars värde. Det var tydligt att uppgifterna 

som ledarskapet förde med sig bland respondenterna accepterades. Genom att respondenterna 

inte uppvisade någon negativ känsla över sitt uppdrags sidouppgifter som föreningen delege-

rade blev det likt Herzbergs (1959) hygienfaktorer en förebyggd vantrivsel och en motivat-

ionsfaktor då kompetenser som krävdes utvecklades under tiden i uppdraget.  

 

När respondenterna beskrev sin roll och hur respektive lag arbetade tillsammans framkom 

tydligt att samarbetet var av vikt för att alla uppgifter skulle skötas. Någon av respondenterna 

nämnde att lagets ledare träffades och utvärderade sin verksamhet varje termin och alla leda-

res åsikter var välkomna. Maslow (1954) förklarade människans behov som en trappa där 

varje steg ger motivation. Trappan indikerar att människor vill utvecklas kontinuerligt och 

utvidga sina gränser. Varje steg måste uppfyllas för att nästa steg kan påbörjas och fylla 

människans behov. En ledare kunde känna en högre tillfredställelse med sitt liv genom ledar-

skapet, socialt tillsammans med andra och ett självförverkligande. Utvecklingen av sina 

kompetenser som Gerevall m.fl. (2006) nämner men även genom interaktioner som uppdra-

get gav. 

 

Möjligheten att träffa barn och andra ledare i laget skapade en gemenskap och tillhörighet i 

rollen som ledare hos respondenterna. Maslow (1954) menar att människan tenderar att önska 

sig mer när de basala fysiologiska behoven är uppfyllda och individer önskar en högre till-

fredställelse genom behov som är av social karaktär. Respondenterna uppgav att de gillade 

sitt uppdrag där möjligheten att umgås med sitt barn, andras barn och ha en gemensam famil-

jeaktivitet fanns. Enligt Herzberg (1959) kan respondenternas positiva uppfattning om inter-

aktionerna i respektive lag uppfattas som ett erkännande. Det är den uppfattade kommunikat-

ionen som är den avgörande faktorn för att ge motivation. Barnens uppvisade glädje tillsam-

mans med ledarnas uppskattade samarbete kunde ge motivation då glädjen hos barnen kunde 

uppfattas som ett bevis på att de gillade miljön som ledare skapade. 

 

Rollen som ledare innebar att verksamheten utfördes efter egen förmåga. Merparten av re-

spondenterna berättade att föreningen inte brydde sig om hur träningar såg ut men att värde-

grunden borde följas. För att skapa glädje hos barnen som var något som respondenterna upp-

skattade och gillade behövde verksamheten de bedrev tillfredsställa barnens önskemål. Då 

människan likt Maslows (1954) behovstrappa förklarar med att en ständig utveckling behövs 

för att känna sig motiverad behöver ledare ständigt uppdatera sin verksamhet. De kan göra 
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uppdateringen genom att förkovra sig och visa hur effektiv träning kan se ut genom att skapa 

övningar som är moderna och ger en förändrad träningssituation för barnen. Idrottssituation-

en gjorde då att uppgifterna inte kunde kännas som rutinmässiga där liknande övningar an-

vändes hela tiden. 

 

Samma resultat ger Gerevall m.fl. (2006) då engagemanget påvisar att rollen som ledare in-

nebar en ständigt lärande miljö för dess utövare. Det skulle inte ge barnen någon glädje om 

kvaliteten på träningar inte förbättrades och ledarnas önskan att vara delaktiga i sina barns 

idrottande och uppvisade glädje försvinna. Herzberg (1959) förklarar en motivations faktor 

som hur själva arbetet ser ut och om dess uppgifter känns varierande. Då processen med att 

utveckla barnen och tillfredsställa barnens behov innebar att övningar ständigt måste förnyas 

gav det en miljö som kändes varierande och stimulerande. När dessutom ledarnas kompeten-

ser utmanades under uppgiften gav det ytterligare förstärkning av att starkare motivation 

kunde skapas.  

9.1.2 Hur motiveras ledare under match 
 

Tävlingssituationen gjorde att människor kunde jämföra sina prestationer mot andras. För 

barnen och dess ledare i innebandy fanns inte den möjligheten då resultat inte registrerades. 

Respondenterna berättade att de inte motiverades utifrån ett resultat utan mer tänkte på bar-

nens bästa. Det förklarade respondenterna med att se till barnens individuella utveckling och 

lagets kämpaglöd. Någon av respondenterna sade att glädjen i att coacha under match ligger i 

barnens positiva känslor efter matchen när alla umgås i omklädningsrummet.  

 

Deci & Ryan (2010) förklarar att människan kan drivas av inre och yttre motivationsfaktorer. 

Drivs personen av en inre motivation kommer kraften av att göra något för sin egen skull och 

känna att personen gjort sitt yttersta efter sin förmåga. Drivs personen av en yttre motivation 

innebär det att faktorer som att skaffa sig makt eller andra personers gillande önskas.  Som 

matchsituationen såg ut gav den en möjlighet att välja målsättning och skapade motivation 

för respondenterna.  

 

Respondenterna uppgav att föräldrar, barn och ledare vet vad det stod och hur matchen slu-

tade. Någon av respondenterna ansåg det positivt att resultatet var bortplockat för sitt lag all-

tid förlorade. Merparten av respondenterna uppgav att de uppskattade att det inte fanns ett 
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officiellt slutresultat. Förutsättningarna som Innebandyförbundets regler innebar hade gjort 

att fokus kunde flyttas för personer som önskade andra faktorer än resultat som målsättning. 

Då flera respondenter nämner barnens utveckling och uppvisade glädje kunde det förstås som 

att de kände en motivation under match då målsättningen för matchen inte nödvändigtvis 

behövde handla om resultat. 

 

Samma förutsättningar kunde enligt Herzberg (1959) beskrivas då situationen skapade varie-

rande uppgifter utifrån målsättningar som finns. Regelverket kring match hade skapat varie-

rande uppgifter och låter dessutom ledare välja vilket som passade dem trots resultat inte re-

dovisas i och med att alla ändå vet vad det stod. När regler förändrades skapades nya förut-

sättningar och kompetensen hos ledare behövde höjas för att förstå de nya kraven. När före-

ningar delegerade beslutet till sina respektive lags ledare skapades ett förtroende mellan före-

ning och ledare. Det kunde uppfattas som att ledare kände ett ansvar då föreningen litade på 

ledares kompetenser. Både med att förstå sin situation och när kompetensen inte räckte till 

utbilda sig samt att förändra en målsättning som passade sin grupp.   

 

Fahlström (2001) anser att en ledares beteende kan skifta utifrån idrottens karaktär, aktivas 

förväntningar och aktivas resultat. Ledarens stil kan därmed vara förändrat och inarbetat uti-

från andra faktorer än sina egna målsättningar. Som någon av respondenterna utryckte var 

detta ämne väldigt intressant och menar då, hur målsättningar för barns idrottande ska vara. 

Det uppvisade intresset ledare hade för barnens bästa och deras utveckling kunde bero på ett 

intresse i ämnet som individen fått genom att gå utbildningar som förbundet tillhandahåller. 

Någon av respondenterna uppgav att personen lyssnade på poddar och försökte förkovra sig 

själv om ämnet och dess innebörd. Under utbildningar hade innebandyförbundet skapat en 

riktning utifrån sin målsättning som ledare blev informerade om. Patriksson (1984) menar att 

ledarnas beteende, åsikter och värderingar är något som över tid kan förändras till att vara 

likartade i gruppen då ledare uppvisade liknande bakgrund, kompetens och arbetsuppgifter.  

 

Genom att förklara och beskriva idrott för barn har innebandyförbundet valt att delegera an-

svaret till ledare att uppnå målsättningarna som finns. Det kan förklaras utifrån Herzbergs 

(1959) motivations faktor som beskriver att organisationen litar på kompetensen hos ledare 

som skulle utföra uppgiften. Det gjorde att respondenterna kände sig motiverade under match 

och ville göra ett tillfredställande jobb.  Innebandyförbundet skapade en uppgift att förhålla 

sig till för sina ledare men gav samma personer möjligheten att lösa uppgiften efter egen 



[Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] 

62 

kompetens och förmåga. Det sammantaget gav ett önskat beteende som ledare kan reflektera 

över och bedöma kvalitén på sin isatts utifrån. Glädjen barnen uppvisade eller matchens re-

sultat. 

 

Deci & Ryan (2010) beskriver vidare fenomenet inre motivation. Respondenterna beskrev 

deras situation som att ansvaret var deras och uppgifterna löstes utifrån respondenternas egen 

förmåga. Det leder i förlängningen till tillfredsställda och kreativa personer som kommer 

stanna kvar i organisationen och önskar att lära sig mer genom att motiveras av inre faktorer.  

 

Maslows (1954) behovstrappa förklarar människors behov av ett tillfredställande liv. Stegen i 

trappan indikerar att individer utvecklas kontinuerligt för att känna tillfredställelse och kunna 

uppnå nästa steg. Barnens uppvisade glädje och när respondenter beskrev barnens utveckling 

kunde svaren uppfattas som ett bevis på att ledarna kände ett erkännande över utförd prestat-

ion. Barnens reaktioner kunde ledare använda som motivationskälla då deras prestation upp-

skattades av barnen när reaktionerna var av positiv karaktär och ett erkännande för respon-

denterna uppfattades. Herzberg (1959) förklarar interaktionenen repondenterna berättade om 

som ett erkännande över prestationerna genom att barnen uppskattade matchsituationen eller 

sin skicklighet i innebandy. Likt ledarnas motivation behövde barnen känna sig motiverade 

för att fortsätta att kämpa och göra sitt bästa. Matchsituationen och riktlinjerna som fanns 

utgjorde en grund för att se till att fler kunde tycka det var motiverande och roligt att vara 

med. 

 

Eftersom merparten av respondenterna refererade till ett resultat under match kan det enligt 

Herzberg (1959) kunna innebära att organisationens policy inte kändes tillfredställande. En 

av respondenterna sade till och med att personen gärna såg att resultatet visades under match. 

Organisationens policy gav inte personer motivation men kunde förebygga vantrivsel. Kände 

personerna att kontrollen kändes adekvat förebyggdes vantrivsel. Under match fanns inga 

resultat att förhålla sig till men respondenterna uppgav ända att alla vet vad det stod. I för-

längningen kunde det innebära att ledare kände en vantrivsel kring sin arbetsplats. Personer 

som kände en vantrivsel kunde då önska flytta på sig och byta arbetsplats.  

9.2 Metoddiskussion 
 
För att svara upp mot studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod. Styrkan i meto-

den innebar att respondenters berättelser och detaljer som de intresserades av kunde analyse-
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ras utifrån Hertzbergs (1959) tvåfaktorsteori. Studien kunde med vald metod gå på djupet i 

respondenters utsagor och försöka förstå deras uppfattade situation om fenomenet (Markola 

& Silk, 2011).  

 

En kvalitativ metod har sin svaghet i att personen som gör studien kan påverka med sina för-

kunskaper och attityder i fenomenet. Det kan ha påverkat frågor och tematisering utan att det 

gjordes medvetet utan endast var ett resultat av förkunskaper om ämnet. Eftersom jag själv 

var intresserad av hur ledare motiveras inom idrott kunde mitt intresse ha påverkat i någon 

riktning men det försökte jag förekomma genom undersökningar om ämnet innan intervjun. 

De metoder som valdes har anpassats efter tillförlitlighetskravet som Bryman (2011) förkla-

rar under processen med att skapa intervjuerna, utföra intervjuerna och sedan sammanställa 

intervjuerna. Studien har inte ansett resultatet vara annat än respondenters egna åsikter. Det 

ställer stora krav under själva transkriberingen, vald tematisering och tolkningar som gjordes 

utifrån respondenters utsagor (Bryman, 2011). 

 

Bryman (2011) förklarar äkthetskravet som att säkerställa att en rättvis bild av respondenters 

berättelser speglas i resultaten.  Problematiken kunde uppstå under transkriberingen om något 

påverkade utskrifterna utefter intressen. Personer som lyssnade på samma ord kunde uppfatta 

detaljer olika beroende på kunskaper, attityder och intressen om ämnet. En av ljudinspelning-

arna hade min fru testat efter att det förklarades hur processen såg ut. Sen gjorde hon en tran-

skribering och vi kunde jämföra resultaten. De uppvisade likvärdiga resultat som innebar att 

utskrifterna inte påverkades i någon medveten riktning. Transkriberingar utgjorde grunden 

för vidare arbete med studien och därför var det av vikt att säkerställa att kvaliteten på arbetet 

var tillräckligt effektivt.  Ljudinspelningar finns sparade på min Iphone och transkriberingar 

finns på min hårddisk. A3 bladen finns kvar. Allt material finns sparat för att handledare eller 

examinator ska kunna undersöka äktheten i resultaten.  

 

Studien hade gjort en pilotintervju som Bryman (2011) förklarar med att ge intervjuaren en 

möjlighet till att förstå och vid behov förbättra förmågan att leda ett samtal. Valda frågor och 

tematisering var andra detaljer som en pilotintervju kunde undersöka, utvärdera och ändras 

vid behov. Pilotstudien utgjorde underlaget och jag trodde det skulle vara tillfredställande 

men jag anser att tekniken som intervjuare kunde förbättrats än mer och därigenom skapat 

mer tillförlitlig empiri.  
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Som Bryman (2011) förklarar kan det bli en snedvriden population vid förfrågningar om in-

tresse fanns att medverka i studier. Vissa personer kunde tacka nej för att de inte kände till 

fenomenet och ansåg sin kunskap vara för liten. Andra kunde känna att sin åsikt skiljer sig 

från normen som råder i samhället om ämnet och därför tackade nej. Bryman (2011) förklarar 

att respondenternas medverkan kan vara ett problem då respondenter kunde tacka nej, avbryta 

eller i efterhand säga ifrån om materialet kändes felaktigt ur personens perspektiv. Urvalet 

kunde därigenom tänkas representera personer som var positivt inställda till studien och dess 

syfte. 

 

I studiens fall hade många personer som inte kände för att medverka tackade nej. För att för-

enkla och skapa tillräckligt god förutsättning att insamla empiri besöktes en cup. Valet blev 

en cup där endast lag deltog som motsvarade kriterierna som erfordrades i studien. Ledare 

som verkade i lag för nivå 1 och nivå 2 där barnen inte var äldre än 10 år. För att skapa ett 

tillräckligt stort material utifrån insamlad data fick 9 respondenter utgöra empirin. Under cu-

pen ställdes frågan till lag om någon av dess ledare ville hjälpa till och kunde medverka i 

studien. 

 

I efterhand kan det tolkas som att de gärna skickade någon som gillade Innebandyförbundets 

riktlinjer. I något fall stod alla ledare tillsammans efter spelad match och blev tillfrågade. Då 

riktades alla blickar mot en person. Från början förstod jag inte anledningen men utefter stu-

diens resultat kunde det bero på personens åsikter i frågan. Alla respondenter fick reda på 

studiens syfte innan de tackade ja och det kan indikera till varför åsikterna som respondenter-

na uppvisade vara likartade och en anledning till att dessa personer ville delta.  

 

Studiens kvalitativa metod anses inte redovisa resultatet som något som representerar inne-

bandyledares åsikter i hela Sverige utan endast som den grupp av respondenter som accepte-

rade förfrågan. Insamlingen av data kunde diskuteras och möjligen anses vara en snedvriden 

grupp av ledare. Det förklarar Bryman (2011) som en tänkbar bias i resultatet. Det innebär att 

ett resultat kan vara förskjutet i någon riktning utefter vilka som tackade ja eller nej med att 

medverka i studien. 
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10 Avslutande kommentarer 
 

Här redovisas studiens slutsats utifrån dess syfte: Hur ser innebandy ledare på sin roll ur ett 

motivationsperspektiv under match.  

 

I denna uppsats undersöktes det om ledare kände en motivation under match.  Genom att för-

stå ledarnas roll och hur föreningar arbetade samt om de tillhandahöll en tillfredställande ar-

betsplats undersöktes situationen som råder i respektive förening. Sammantaget kunde ar-

betsplatsen utgöra en bakomliggande orsak till vantrivsel men samma del utgjorde inte någon 

motivations faktor enligt Herzberg (1959). Ur respondenternas utsagor gjordes en tolkning 

som att föreningar tillhandahöll en miljö där ledare kunde utföra sitt uppdrag på ett tillfred-

ställande sätt. Det innebar enligt Herzbergs (1959) hygienfaktorer att ledare kommer fortsätta 

med sin verksamhet och inte önskade en förändring.  

 

Patriksson (1984) visar i sin studie att personer som uppvisar likartad bakgrund, kunskap och 

uppdrag över tid kan ha liknande åsikter om ett fenomen. Respondenterna ansåg att sin före-

ning gjorde ett tillfredställande jobb trots att de behövde utföra vissa uppgifter som förening-

en önskade. Försäljningen av lotter och att delta i arrangemang som funktionär för att gene-

rera ekonomiska resurser var några detaljer som berördes i utsagorna.  Redelius (2003) näm-

ner att uppgifter som styrelsen borde utföra, administrativa uppgifter och kring arrangemang 

inte uppskattas hos ledare. Bland respondenterna var det tydligt att de ansåg att uppdraget 

medförde vissa uppgifter som inte var av idrottslig natur utan helt enkelt accepterades i rollen 

som ledare.    

 

Herzberg (1959) förklarar flera faktorer som påverkade respondenternas motivation i positiv 

riktning. Han nämner erkännande, prestation, ansvar och arbetets karaktär som några av de 

viktigaste källorna till motivation. I uppdraget som respondenterna berättade om framkom det 

att alla faktorerna var uppfyllda i rollen som ledare och under match. Barnens positiva reakt-

ioner kunde tydas hos ledarna som ett bevis på att matchsituationen de ansvarade för var till-

räckligt motiverande för barnen. Den uppfattade kommunikationen var det som värderades 

och skapade motivation. Vidare gav uppdragets riktlinjer från innebandyförbundet en tydlig 

riktning för målsättningar att arbeta efter inom respektive lag. Utifrån målsättningarna plane-

rades verksamheten enligt respondenterna som utvecklade barnen och skapade glädje för alla 

involverade. Barnens uppvisade glädje uppfattades som ett bevis på ledarnas förmåga att med 
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sina kompetenser nå interna och externa målsättningar. Vidare kunde riktlinjerna förstås uti-

från att innebandyförbundet och respektive respondenters förening delegerade ansvar till le-

dare att leda laget under match. Genom att respondenterna hela tiden utvecklades och bedrev 

träningar som inte såg likadana ut kommer innebandyledare kontinuerligt försöka utbilda sig 

för att göra ett effektivare jobb. Det gjorde respondenterna genom träffar med andra ledare 

eller efter eget valda vägar som gav kunskap och höjde sin kompetens. Uppdraget gav således 

ledare möjlighet att bedriva en verksamhet som passade sina personliga målsättningar, oav-

sett om de var inlärda eller valda.  

 

Maslows (1954) behovstrappa förklarar barnens glädje och utveckling med att både barnen 

och ledare kände sig motiverade under match eftersom de respondenter som motiverades av 

att kunna jämföra sin prestation med andra kunde göra det. Då alla berättade att ledare, barn 

och föräldrar visste hur en match slutade fanns det ändå en möjlighet för de som önskade att 

göra jämförelser. Flera respondenter berättade att de motiverades av att barnen visade glädje 

och uppvisade en god kämpa anda.  Det gav enligt Maslow (1954) en strävan hos ledare att 

ständigt vara ute efter bättre och effektivare övningar som skapade en utveckling för barnen 

som även riktades mot glädjen kring innebandyn.  När dessutom vägen dit kunde anses som 

självvald utifrån en verksamhet som skapade en inre motivation hos alla ledare var uppdraget 

motiverande (Deci & Ryan, 2010). 

 

Betydelsen av studien kunde tolkas ur respondenternas berättelser som att idrotten skapade en 

tillfredställande miljö för både barn och ledare. Rollen och dess uppdrags natur genererade 

positiva effekter för sina ledare. Då involverade ledare behövde uppdatera sig kontinuerligt 

skapades en önskan att röra sig i en riktning med målet att utveckla sig själv som Herzberg 

(1959) förklarar med att uppgifterna varierades och kompentensen höjdes kontinuerligt. Det 

gav motivation för respondenterna. 

 

Barnens positiva reaktioner var ett bevis som uppskattades hos ledarna. Problematiken med 

att respondenterna refererade till ett resultat innebar att de inte kände sig tillfreds med situat-

ionen i längden men accepterade den och försökte hitta målsättningar som passade sina vär-

deringar. Då den ideella ledaren accepterar att kompensation inte utgår (Gerrevall, Carlsson 

och Nilsson, 2006) kunde situationen vara ett bevis på att föreningar förstår sin svaghet och 

har skapat en verksamhet som ändå tilltalar människor.  
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Den främsta svagheten i studien var min egen medverkan och då framförallt genom mitt in-

tresse i frågan. Jag känner att jag vidtog alla åtgärder för att verka objektivt och lät respon-

denter svara utifrån sin subjektiva åsikt i ämnet. Under arbetets gång intresserade och ökade 

min förståelse om fenomenet motivation och därigenom möjligen påverkades intervjuguiden 

och mina tolkningar av respondenters utsagor. Det kan innebära att jag försvårade studiens 

resultats möjlighet att vara representativ för utvald grupps åsikter.   

 

En viktig detalj som framkom ur respondenternas utsagor är vikten av samarbete mellan för-

eningar och inom föreningar. Framförallt uppskattades det när träffar av informell natur gjor-

des och praktiska detaljer i ledarnas vardagssysslor diskuterades. Det intressanta var att le-

dare gärna utbildade sig men ändå helst gjorde det på egen hand. 

 

Avslutningsvis kunde det konstateras att rollen som innebandyledare gav respondenterna 

motivation under match. Herzberg (1959) beskriver motivationsfaktorerna som påverkade 

respondenterna i positiv riktning och uppgiften som innebandyledare kunde förstås ur ett dju-

pare perspektiv utifrån respondenternas berättelser. Alla faktorer som Herzberg nämner som 

motivationsfaktorer omfattades i respondenternas berättelser och påverkades i positiv riktning 

under match och gav motivation. 

10.1 Framtida forskning 
 

En av idrottens grundregler och initiala förutsättningar är att kunna jämföra sig med andra. 

Match är den ultimata möjligheten att jämföra sin kompetens som ledare och för barn. Något 

intressant kommer det bli hur nästa generation kommer prestera i jämförelse med andra län-

der som inte gjort denna förändring. Kommer våra landslag i innebandy prestera på samma 

nivå som idag men kanske även bättre eller sämre i framtiden i förhållande till andra länder.  

 

Beslutet är enligt Emil Risberg (2017) grundat på tolkningar utifrån Riksidrottsförbundets 

styrdokument, Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2009). Målet är att så många som möjligt 

ska vara med. Kommer innebandyn att lyckas med sitt mål att skapa en miljö för sina intres-

serade spelare och ledare att fortsätta och innebär det att idrottande kommer ske längre upp i 

åldrarna. Innebandyförbundet behöver följa upp sitt beslut med att undersöka om individer 

stannar kvar inom idrotten innebandy och om individer uppskattar förändringen. En intres-

sant fråga blir då,hur ska idrottande se ut i framtiden? 
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En annan aspekt på samma fenomen är hur distriktens verksamhet med sina ungdomar kom-

mer se ut. Kommer dagens generation uppskatta matcher utan resultat, och hur kommer deras 

idrottande se ut i förlängningen. Riksidrottsförbundet kommer säkert vara intresserade av 

resultatet för att påverka i en riktning som är anpassad för alla inblandade så gott det går. 

Uttagningarna till distriktens verksamhet kommer kanske baseras på andra variabler än uti-

från kompetens hos individen där intresse hos individen kanske kommer avgöra vilka som är 

med. 

 

Utifrån studiens resultat kommer ledare fortsätta vara aktiva i sin roll för att det ger dem per-

sonliga mervärden. Både i yrkeslivet och tillsammans med idrotten. Intressant blir det för 

föreningarna att se om ledare fortsätter engagera sig i rollen som innebandy ledare men vilka 

målsättningar som framtidens barninnebandy kommer riktas mot. 
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Bilaga 1 
 

Hej, 

 

Jag är student på Linneuniversitetet i Växjö och heter Klas Eriksson. Jag gör min sista termin 

på Coach och Sport Management programmet. Under våren genomförs examensarbetet och 

jag har intresserat mig för innebandyledare och framförallt hur de tycker sin roll ser ut i 

matchsituation när inga resultat visas för de yngsta åldrarna. 

 

Jag skulle vara tacksam och någon från ert lag vill medverka på en intervju där jag kommer 

ställa några frågor om er roll i matchsituation och om ni känner er motiverade att vara ledare 

för barnen. Ert deltagande är helt frivilligt och ni har möjlighet att avbryta när som helst un-

der hela processen från intervju tills jag är färdig med arbetet. Ni kommer självklart få möj-

lighet att godkänna hur mina tolkningar från era svar ser ut om ni önskar.  

 

Intervjun kommer ta runt 30 minuter och spelas in för att underlätta bearbetning av materi-

alet. Ert deltagande kommer inte vara officiellt mer än att jag, min handledare och examina-

tor har möjlighet att se vilka som deltagit. Önskar ni läsa materialet innan publicering finns 

möjlighet till det.  

 

Hoppas ni vill vara med. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Klas Eriksson 
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Bilaga 2 
 

Tema 1 

 

Bakgrund/inledning 

 

Kan du berätta lite om dig själv 

Kan du berätta om ditt idrottsintresse 

Hur ser ditt idrottande ut idag 

 

Tema 2 

 

Begreppet ledarskap 

 

Vad är en ledare för dig 

Har du haft någon speciell person som du tagit intryck av/kan du beskriva hur det påverkat 

dig 

 

Tema 3 

 

Ledaregenskaper 

 

Kan du förklara hur du tycker en ledare bör arbeta för barn 

Hur tycker du andra verkar i sin roll som ledare 

Hur arbetar en framgångsrik ledare enligt dig 

 

Tema 4 

 

Din roll 

 

Hur ser din roll ut i ert lag 

Vad är dina huvudsakliga uppgifter 

Kan du beskriva en lyckad match 
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Hur arbetar er förening tillsammans med ditt lag 

Har ni möjlighet att påverka er situation inom klubben (regler, visioner, målsättningar, eko-

nomi) 

Hur ser din roll ut om du fick skapa ett optimalt tillvägagångsätt 

 

Tema 5 

 

Motivation  

 

Vad motiverad dig i din roll 

Hur arbetar klubben med ert intresse som ledare 

Har ni gemensamma aktiviteter inom laget förutom innebandyn/ ge exempel 

Kan du beskriva vad som motiverar dig under match 

 

 


