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Sammanfattning
Problemområde: Idag är det vanligt att idrottsföreningar rekryterar föräldrar till olika
ledarroller inom barn och ungdomsverksamheten. För många föräldrar innebär det att de får
sin första ledarroll. Vissa föräldrar känner sig bekväma direkt i rollen som ledare medan andra
inte gör det. Eftersom i stort sätt alla barn och ungdomar i Sverige någon gång har kontakt
med idrotten ger det idrottsledarna stora möjligheter att fostra och påverka ungdomarna. Detta
leder till att det är viktigt för idrottsföreningarna hur dem jobbar med rekrytering, utbildning
och stöd för sina ungdomsledare.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska idrottsföreningars arbete med
ledarförsörjningen till sin ungdomsverksamhet. Mer konkret handlar det om att granska hur
bredd- och elitföreningar i Växjö kommun hanterar frågor om rekrytering, utbildning och stöd
av ledare inom ungdomsidrotten.
Metod: Det empiriska materialet i studien har erhållits med hjälp av intervjuer och
webbenkäter. Enkäterna användes till att styrka upp intervjuerna och därmed tillämpar studien
både en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod.
Resultat: Studiens resultat påvisar att föreningar i studien inte jobbar speciellt aktivt med
rekrytering av ungdomsledare. Studien visar även att föreningarna är positiva till utbildning
men ställer inga krav på att ungdomsledarna måste gå en utbildning. Däremot uppmuntrar
föreningarna ungdomsledarna till att gå utbildningar genom att stå för kostnaden. Flertalet av
ungdomsledarna i idrottsföreningarna är ideella och får stöd i form av bland annat
utbildningar.
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Abstract
Problem: Today it is common for sports clubs to recruit parents of different leadership roles
within child and youth activities. For many parents, it means that they get their first leadership
role. Some parents feel comfortable right away in their role as leaders while others do not.
Since almost all the children and youth in Sweden have contact with the sport, it provides
sports leaders ample opportunity to educate and influence young people. This leads to the
importance of sports clubs how they work with recruitment, education and support for their
youth.
Purpose: The purpose of this paper is to examine the sports movement's work with leadership
support to the youths. More specifically, it is about to study how the width and elite clubs at
the local level dealing with questions about recruitment, education and support of leaders in
youth sport
Method: The empirical data in the study was obtained through interviews and web surveys.
The surveys were used to strength up the interviews and thus apply the study, both a
qualitative and a quantitative survey.
Results: Our results demonstrate that sports clubs in the study do not work especially actively
recruiting youth. The study also shows that sports clubs are positive to education, but do not
demand that the youth leaders must attend an education. However, encourage sports clubs
youth leaders to attend education by standing for the cost. Most of the youth leaders in sports
clubs are nonprofit and receive support in form of education.
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Förord
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som ställt upp på intervjuer och visat
intresse. Vi vill även tacka samtliga ungdomsledare som tog sig tid att svara på webbenkäten.
Ni gav oss möjlighet att genomföra studien och nya insikter i föreningslivet.
Vi vill tacka vår handledare Tobias Stark från Linnéuniversitetet i Växjö som ställt upp med
bra tankar, tips, vägledning och allmänt stöd när vi inte trott på oss själva.
Vi vill även tacka Per-Göran Fahlström och andra medverkande studenter på Coaching och
Sport Management som gett oss tips och råd på seminarietillfällena.
Vi vill också tacka Marcus Mattsson som stöttat och hjälpt oss med bra synpunkter och tips
under resans gång.
Vi tycker att dessa tio veckor har sprungit i väg. Det har både varit stressigt, roligt och
lärorikt. Under studiens gång har vi skapat nya kontakter och samlat på oss erfarenheter.
Växjö, Maj 2014.
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1. Inledning
_____________________________________________________________________________________________________	
  
	
  
	
  
Inledningsvis presenteras det valda ämnesområdet samt problemformuleringen. Därefter
kommer studiens syfte och frågeställningar.
___________________________________________________________________________

1.1 På ungdomsledarnas axlar
I idrottsrörelsen idag bör det vara av lika stor vikt att utveckla de aktiva som att utveckla
ledarna. I stort sätt alla barn och ungdomar i Sverige är under något skede av sitt liv i kontakt
med idrotten. Detta ger idrottsledarna stora möjligheter att fostra och påverka ungdomarna,
vilket ställer stort ansvar på idrottsledarna (RF 2009, s.37). Det blir allt viktigare för
idrottsföreningarna hur de arbetar med rekrytering och utbildning för deras ledare, dels för
ungdomarnas skull men också för ledarnas skull. Ledarnas roll består inte endast av att
förmedla kunskap kring idrottslig teknik utan också av att lära ut idrottens grundläggande
värderingar (Ibid.). Idrottsrörelsen talar av tradition mycket om vikten av goda och ideella
ledare, idrottsrörelsen i Sverige bygger på att det finns ett ideellt ledarskap i föreningarna. Det
finns mer än 600 000 idrottsledare som varje år utför omkring 70 000 heltidsarbeten. Enligt
Riksidrottsförbundet (RF) finns det ingenting som tyder på att den ideella arbetskraften håller
på att minska, utan snarare tvärtom. Idrottsrörelsens viktigaste ”sponsorer” är de ideella
ledarna (RF 2013).
RF skriver i Idrotten vill att det är av stor betydelse att idrottsledarna hela tiden erbjuds
möjlighet att kontinuerligt skaffa sig nya kunskaper, både inom den idrotten de arbetar med
men även inom det sociala ledarskapet. En viktig rekryteringsbas är de grupper som i
dagsläget är underrepresenterade bland ledare i idrottsföreningar, nämligen ungdomar,
kvinnor och invandrare (RF 2009, s. 37). De flesta ledarna i Sverige utbildar sig inom
idrotten. Av alla ungdomar (1000 stycken) mellan 16 – 25 år som var med i en studie som
gjordes utav RF år 2007 har varit eller är ledare i en ideell organisation. 40 procent utav dessa
ungdomar har fått sin ledarutbildning inom idrotten (RF 2007, s.3 ff).
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Det finns många som säger att de gärna tar sig an ledaruppdrag bara de blir tillfrågade.
Utmaningen för idrottsföreningarna blir att identifiera och hitta sätt att engagera alla de
människor som är villiga att göra en insats. Det är också att idrottsföreningar bör bli bättre på
att behålla och utveckla de ledare som redan finns. Genom Idrotten vill ger,
Riksidrottsförbundet tips på hur föreningar kan behålla och utveckla sina ungdomsledare.
Genom att både externt och internt synliggöra idrottsledarnas betydelse för såväl
idrottsrörelsen som samhället i stort. Idrottsföreningarna bör även stimulera idrottsledarna till
att fortsätta sin verksamhet genom att placera utbildning högt på listan (RF 2009 s.37).
Gunnar Elvin arbetar som projektledare hos en barnombudsman, enligt honom går det att
urskilja ett problem i dagens ledarskap inom idrotten. Elvin anser att det är vanligt
förekommande att föräldrar till barn rekryteras till olika ledarroller inom idrotten. För många
föräldrar handlar det om att de får en ledande roll för första gången. Att få en ledande roll kan
vara svårt, men att vara ledare över barn kan göra uppgiften ännu svårare (Elvin u.å, s.147 ff).
Ledarrollen över barn och ungdomar kommer oavsett om ledaren vill det eller inte att handla
både om rollen att fostra och uppfostra. Oavsett roll kommer ledaren att vilja utveckla sig till
att bli så bra som möjligt. För ledare som inte känner sig trygga i sin roll kan detta smyga sig
på omedvetet, då önskan att genomföra och göra något bra växer en över öronen. Elvin anser
att det behövs öppnas upp för kritik främst från just barn och ungdomar men även att föräldrar
ska kunna ha något att säga till om, eller andra ledare. Elvin ser detta som outnyttjad
möjlighet för ledare som bedriver ett ledarskap på barn och ungdomar. Han ser även att
nyckeln för att kunna utveckla barn och ungdomsidrott är att jobba utifrån barnkonventionen.
Barnkonventionen är FN:s konvention om rättigheter som barnen har. Barnkonventionen är
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I konventionen har det fastställts att barn
varken är föräldrars eller andra vuxnas egendomar utan att barnen är egna individer med lika
mycket rättigheter och människovärde som en vuxen människa har (Unicef u.å).
En fråga som finns i barnkonventionen är hur ledaren kommer fram till barnets bästa när det
gäller träning, utse laget eller fatta svåra beslut. Vad finns det att ta hänsyn till som ledare, är
det acceptabelt att neka till någon aktiv som vill träna med gruppen eller laget? Hur ska
ledaren handskas med att vissa eventuella beslut kan medföra till negativa konsekvenser mot
laget eller individen. Ovanstående frågor kan för barn och ungdomsledare vara en del av
vardagen (Elvin u.å, s.147 ff).
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I Barnkonventionen ges inga svar på ovanstående frågor. Men de trycker mycket på att
barnets bästa alltid ska komma i första hand. Som ledare är det till yttersta vikt att tänka till!
Kommuner, landsting och myndigheter arbetar efter något som kallas barnkonsekvensanalys.
Det är ett arbetssätt för att komma fram till barnets bästa. Arbetssättet utgår från att ha koll på
lagar, regler och instruktioner som finns i barnkonventionens principer. Genom detta
arbetssätt kommer ledaren fram till barnets bästa. Detta arbetssätt anser Elvin även kunna
användas av många människor, den ideella sektorn, på förbunds och specialförbunds nivå
samt i lokala idrottsföreningar. Att använda sig av barnkonventionens principer kan komma
att leda till att barn och ungdomsidrott i Sverige snabbare når sina mål att bli världens bästa
barn och ungdomsidrott (Elvin u.å, s.147 ff).
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1.2 Syfte och frågeställningar
	
  
Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska idrottsföreningars arbete med
ledarförsörjningen till sin ungdomsverksamhet. Mer konkret handlar det om att granska hur
bredd- och elitföreningar i Växjö kommun hanterar frågor om rekrytering, utbildning och stöd
av ledare inom ungdomsidrotten.
Undersökningen utgår från följande övergripande frågeställningar:
1. Hur arbetar idrottsföreningarna med rekrytering av ledare till ungdomsverksamheten?
2. Hur arbetar idrottsföreningarna med utbildning av ledare till ungdomsverksamheten?
3. Hur arbetar idrottsföreningarna för att ge stöd till sina ungdomsledare?
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2. Teoretisk bakgrund
_____________________________________________________________________________________________________	
  
	
  
Inledningsvis presenteras begreppsförklaringar, därefter kommer studien gå djupare in på
forskning kring rekrytering, utbildning och stöd av ungdomsledare.
___________________________________________________________________________

2.1 Begreppsförklaringar
	
  
Elitidrott
Enligt Jan Lindroth och Johan Norberg kommer begreppen elitsatsning och elitidrott från
termen professionalisering. När verksamheten går från lek till allvar går det att tolka att
föreningen blir professionaliserad. Med professionalisering får föreningens ekonomi större
betydelse då föreningens yrkesroller med koppling till utbildningsverksamhet blir en
heltidssysselsättning. Vid en professionalisering är det inte bara ekonomin som får en annan
innebörd utan även den inre strukturen ändras (Lindroth & Norberg 2002, s.299).
Breddidrott
Motsatsen till elitidrott och elitsatsning är breddidrott. I breddidrott har tävlingsresultat och
prestation inte lika stor inverkan som i en elitsatsande förening. Enligt Riksidrottsförbundets
dokument Idrotten Vill står det att en breddidrott ska stå för hälsa, välbefinnande och trivsel
(RF 2009 s.22).
Ungdomsledare
I dokumentet Idrotten Vill definierar Riksidrottsförbundet att ungdom är en person som är 1320 års ålder. När en person är ungdom följer samma principer som när det kommer till
barnidrott. Det ska finnas en lekfullhet och allsidighet i träningen då tonårstiden kan vara
omvälvande (RF 2009, s.23). Om ungdomar definieras att vara i åldern 13-20 år går det alltså
att påvisa att ungdomsledare är just tränare för personer inom samma åldersspann.
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2.2 Tidigare forskning

2.2.2 Rekrytering av idrottsledare
Lauren E. Mcentire och Tiffany M. Greene-Shortridge skriver om att det är svårt att rekrytera
bra ledare och ännu svårare att rekrytera rätt ledare. Ledare som passar in i kulturen och har
samma värderingar som finns i organisationen. Utmaningen vid en rekryteringsprocess är att
både lära känna personen på ett personligt plan och hur dennes bakgrund med uppväxt och
utbildning ser ut (McEntire, Greene-Shortridge 1999 s.274-276). McEntire, GreeneShortridge har tagit fram olika tips på hur det går att arbeta med rekrytering av ledare men
även om hur det går att arbeta med utveckling av ledare, eftersom oftast räcker det inte bara
med att rekrytera någon som företaget/föreningen/organisationen tycker verkar passa för
jobbet. Det gäller även att utveckla den som organisationen rekryterat till att bli en bättre
ledare (Ibid.). Några av tipsen som McEntire och Greene-Shortridge har tagit fram är att
under rekryteringsprocessen ta hjälp av sociala nätverk, olika medier och webbplatser och på
så sätt nå ut till ledare som annars inte hade fått informationen. Att personer som arbetar med
rekrytering bör vara verksamma och bli medlemmar i sociala nätverk för att nå ut till fler
människor. Att beroende på den nuvarande ledaren iaktta sina kollegor när det är möjligt.
Dessa ledare kommer troligtvis samla på sig mer kunskap om vilken typ av ledarstil,
kompetens och bakgrund som passar för, finns i organisationen (Ibid.).
Att rekrytera rätt ledare är det som varje organisation strävar efter. I alla fall finns det en tro
på att organisationer lägger resurser på att få ”rätt” ledare till sina organisationer. I en artikel
skriven av Deanne N. Den Hartog och Philip Dew (2007) ligger fokus på det formella när det
kommer till rekryteringen av ledare. I artikeln påvisar de betydelsen för organisationer att
vara tydliga om vad de söker hos de ”nya ledarna”. När en organisation rekryterar nya ledare
strävar de efter att få ledare med olika ledarstilar. Enligt den brittiska studie har de funnit att
de begrepp som används vid ledarskapsrekrytering även avspeglar viktiga ledarskapsteorier.
Att många organisationer söker efter ledare med karisma menar de inte behöver ha en positiv
effekt på själva organisationen (Den Hartog, Dew 2007, s.70 ff).
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Två professorer vid namn Per-Göran Fahlström och Carl-Axel Hageskog anser att Chelladurai
har en bra förklaring på ledarskap. Chelladurais precisering är ”Alla definitioner på ledarskap
betonar att det handlar om en interpersonell process, där syftet är att påverka och motivera
medarbetare att verka mot individuella mål eller gruppmål (Fahlström & Hageskog 2010,
s.22).
Idrottsledarskapet är både invecklat och svåråtkomligt, detta visar sig i det stora antal
definitioner av vad idrottsledarskap egentligen är. Idrottsledarskap bör uppfattas som en
relation mellan personer, i relationen är det någon eller några individer som blir ledare genom
att utöva inflytande över andra, som i sin tur är eller blir följare. Ledare utövar ett mer eller
mindre avsiktligt inflytande över sina följare, ledarskap förutsätter följarskap. Idrottledarskap
handlar om att fastställa färdriktning, att visa vägen och leda gruppen framåt. Ledaren
påverkar utöver målen, också gruppens identitet, sammanhållning och kultur (Fahlström &
Hageskog 2010 s.19 ff).
Det tycks finnas en svensk tradition inom idrottsledarskap. Den kan skildras på olika sätt,
human, demokratisk, flexibel, öppen, informell men också av osäkerhet, konflikträdsla och
ineffektivitet. (Fahlström & Hageskog 2010, s.25 ff). Enligt Fahlström och Hageskog är det
viktigt att lära känna varje individ och möta dem just där dem befinner sig för att kunna leda
individer mot deras mål. Det nämns också att en viktig utgångspunkt i arbetet med individer
mot ett mål är att arbeta med styrkorna, för att få en positiv utveckling. Att ständigt ha en
öppen kommunikation mellan ledare och följare är viktigt eftersom det är där ny kunskap och
förståelse växer fram. (Ibid.).
I Per – Göran Fahlströms avhandling (2001) skriver han hur föreningarnas ordförande gör när
de rekryterar nya tränare till föreningen. De viktigaste egenskaperna som klubbordförandena
anser att en coach ska ha är spelarerfarenhet från elitnivå eller i alla fall spelarerfarenhet från
den nivån laget som de ska träna ligger på. Många av ordförarna anser att det är en fördel ifall
coacherna fostrats i deras egna led, eftersom att klubben då vet att coachen passar in och delar
samma filosofi som klubben (Fahlström 2001, s. 87).
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2.2.3 Utbildning av idrottsledare
	
  
Forskaren Ronald Smith, (1979) har påvisat i en undersökning att ungdomar som tränades av
outbildade ledare hade sämre självkänsla än de ungdomar som tränades av utbildade ledare.
Enligt Smith finns många anledningar till att det är viktigt för idrottsföreningar att jobba med
utbildning för sina ungdomsledare bland annat för de aktivas skull. Ungdomar som tränas på
ett felaktigt sätt kan fara illa av det (Smith 1979, s.59 ff).
Av alla barn i Sverige har cirka 90 procent varit med i någon idrottsförening under sin
uppväxt. Eftersom att det är så många barn som är med i idrottsrörelsen, har idrottsrörelsen ett
stort ansvar över barnen och att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Idrotten som utförs, ska
bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Det som menas med barnrättsperspektivet är att
verksamheten ska utgå ifrån barnets egna uttalade intresse och behov, där det som prioriteras
är leken, glädjen och lusten att röra på sig (RF 2014).
”Tonåren är en omvälvande tid, såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Hänsyn måste tas till
att såväl de fysiska som de psykiska förutsättningarna kan variera kraftigt inom en
åldersgrupp genom att olika ungdomar mognar olika snabbt. Vidare måste hänsyn tas till
olikheter mellan flickor och pojkar och den ökade betydelse könstillhörigheten får under
ungdomsåren. Det är därför viktigt att ledare inom idrottens ungdomsverksamhet har
kunskap om tonåringars utveckling och den betydelse denna har både på och utanför
idrottsarenan” (RF 2009, s.23).
I stor utsträckning handlar ledarutbildningar om innehåll och omformning som behandlar det
idrottsliga perspektivet. Det vill säga hur ledarna klarar sitt uppdrag. Lars Dahlin som arbetar
som docent och överläkare anser att idrottsrörelsens fokus ligger på att utveckla ledare inom
respektive idrott när det kommer till träning, teknik och träningsupplägg. Dahlin anser att som
barn och ungdomsledare räcker det inte med att ha enbart den kunskapen inom den specifika
idrotten, utan barn och ungdomsledare bör även utbildas och få kunskaper inom psykologi
och pedagogik (Dahlin, 2004).	
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2.2.4 Stöd till ungdomsledare
Tack vare engagemanget hos de ideella ledarna, blomstrar den svenska idrotten. Det svenska
samhället har även valt att gå in och stötta idrotten (RF, 2014). Tre viktiga delar för en god
idrott är glädje, utveckling och gemenskap, det är även det här som de flesta upplever inom
sina idrottsföreningar. Utbildningsradions serie visar även på att det finns undantag, det finns
de barn och ungdomar som hetsas, känner sig kränkta eller utsätts för långsiktiga skadliga
träningsmetoder. Varje barn som utsätts är ett barn för mycket, barn- och ungdomsidrotten är
det värdefullaste idrottsföreningarna har. Det som är gemensamt för de negativa exemplen
som uppmärksammas är tränare, ledare och/eller föräldrar som inte sätter barnen och
ungdomarna i centrum utan låter sina egna ambitioner och mål ta över istället (Mattsson
2014). Den svenska idrottsrörelsen är en bred folkrörelse som är baserad på det ideella
ledarskapet. På grund av att idrottsrörelsen är baserad på ideellt ledarskap kommer det alltid
att finnas ledare som är olika skickliga och har olika erfarenheter. Riksidrottsförbundet och
andra förbunds uppgift är att ge ledarna de bästa möjliga förutsättningarna för att ledarna ska
kunna utföra ett bra jobb. Här kommer utbildningar in i bilden och är en viktig del för att
ledarna ska kunna utföra ett bra jobb (Ibid.).
	
  
Den mest omfattade studien angående svenska barn- och ungdomsidrotts ledare är skriven av
Karin Redelius (2002), hennes studie handlar om vilka ledarna är och vilka uppfattningar de
har om barn- och ungdomsidrotten. Redelius (2002) diskuterar i sin studie att det är svårt att
ställa krav på ideella ledare, det går inte att kräva att dem har en formell kompetens eller
specifika kunskaper i och med att det de gör för verksamheten gör de ideellt. Hon menar att
det därmed inte är ovanligt att idrottsledarna saknar specifik idrottsledarutbildning för
uppgiften. Dock visar forskning att idrottsledare ofta har en högre utbildningsnivå jämfört
med samhället i övrigt, 34 % av de manliga ledarna och 40 % av de kvinnliga ledarna har gått
högskola jämfört med 26 % av befolkningen i allmänhet (Redelius 2002, s.96).
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2.3 Teoretiska utgångspunkter

2.3.1 Path Goal Theory
Path-goal modellen är en teori som påvisar hur ledaren inom en organisation går från att leda
sina medarbetare till att underlätta dem för att nå uppsatta mål. Magnus Forslund (2011)
skriver att teorin är uppbyggd kring fyra uppgifter som ledaren ska följa. Denna ledarskapsstil
innefattar att ledaren är uppmärksam på det beteende som finns inom organisationen. De fyra
uppgifterna som teorin är uppbyggd kring är klargörandet av målet och vägen dit, stödjande
aktiviteter, deltagande ledarskap och prestationsinriktning.
Klargörandet av målet och vägen dit. I denna uppgift innefattar det att ledaren klargör för
individen vad som är målet. Till hjälp använder sig ledaren av rutiner, policys och vägledning
för att tydligt påvisa för individen hur målet kan nås på ett bra sätt. Under denna punkt har
ledaren som uppgift att undanröja eventuella hinder som kan komma på vägen. Stödjande
aktiviteter. Den andra uppgiften innefattar att ledaren visar sitt intresse och en medkänsla för
sina medarbetare. På detta vis ska det skapas en bra miljö för inblandade. Deltagande
ledarskap. Under denna punkt innefattar det för ledaren att uppmuntra sina medarbetare till att
fatta egna beslut samt att vara med när beslut tas. Genom att ledaren frågar efter
medarbetarnas åsikter och synpunkter uppnår ledaren ett deltagande ledarskap inom
organisationen. Prestationsinriktning. Är den sista uppgiften som ingår i Path-goal teorin.
Inom denna punkt ska ledaren sätta utmanande mål för medarbetarna och på så sätt
uppmuntra dem till att prestera bra. Får medarbetarna ett ökat förtroende från ledaren ökar
sannolikheten till att dem presterar på en högre nivå (Forslund, 2011, s.277 ff). I boken
Perspektiv på sports management skriver Per Göran Fahlström att Path-goal teorin är en väl
använd teori när det kommer till ämnet ledarskap. Ett ledarskap där ledaren hjälper och stöttar
den aktiva att nå sina mål. Denna teori har även banat nya vägar för synen på ledare.
Chelladurais multidimensionella modell kan ses som en fortsättning på Path-goal teorin
(Fahlström, 2004, s.84).
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Figur 2.1 Path Goal Theory.

2.3.2 Chelladurai multidimensionella ledarskapsmodell.
En etablerad forskare inom idrottsvetenskap är Chelladurai. 1978 skapade han en modell som
påvisar vilka faktorer det är som styr och bygger ledaren till en viss stil. Utifrån modellen går
det att utläsa att ledarens beteende har en direkt inverkan på resultatet av den aktives
prestationer. Faktorerna, förväntat ledarbeteende och det föreskrivna beteendet är viktigt för
att spelarna, utövarna ska prestera bra (Chelladurai, 2006).
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Figur 2.2 Chelladurai multidimensionella ledarskapsmodell (Chelladurai 2006).
Det tillämpade ledarbeteendet påverkas både av tränarens personlighet och föreningens krav
och förväntningar på tränaren. Föreningens sätt att organisera vad gäller lagets kvalitet och
deras förväntningar är andra faktorer. Detta påvisar Chelladurai har en betydelse för
spelarnas, utövarnas prestationsförmåga. En coach måste kunna anpassa sig efter flera olika
situationer menar Chelladurai. Att både kunna ställa krav på sina utövare och motivera
beroende situation är en viktig egenskap som en ledare bör ha (Ibid.).

2.3.3 Human Resource Management
För att få engagerade, lojala, kompetenta, kreativa och samverkande anställda, är det en bra
början att ha metoder och tekniker som gör att organisationen kan rekrytera, motivera, belöna,
utveckla och avskeda personal på bästa möjliga sätt. För att få de här teknikerna att gå ihop
med organisationens arbete krävs det ett mera genomtänkt arbete kring personalfrågor. HRM
står för Human Resource Management och är ett koncept om hur organisationerna arbetar
med de mänskliga resurserna ur ett strategiskt perspektiv. De som arbetar på HR –
avdelningen är ofta lönehandläggare som har ansvaret för allt som har med registrering av
arbetstider och utbetalning av löner till de anställda. Även de personerna som arbetar med
kompetensutveckling arbetar på HR – avdelningen. Som kompetensutvecklare är
arbetsuppgifterna allt ifrån att praktiskt organisera utbildningar genom att boka anläggningar,
föreläsningar, resor, program också vidare till att genomföra till exempel internutbildningar
och träning till personalen (Forslund 2011, s. 163-164).

	
  

12	
  

Ungdomsledare i idrottsföreningar – Rekrytering, utbildning och stöd	
  

I en organisation kan det ses som en självklarhet att rekryteringen av personal är en utav de
viktigaste uppgifterna eftersom att, ska organisationerna kunna uppnå sina mål är de beroende
av sina medlemmar. Skulle organisationen anställa fel personal kan det vara svårt, men även
kostsamt för organisationen att avskeda personalen. Det kostar pengar att anställa personal
till

organisationen.

I

rekryteringsprocessen

ingår

uppgifter

som

att

göra

befattningsbeskrivningar, annonsera, intervjua också vidare, det tar tid och kostar pengar för
organisationen. Varje ny anställd behövs läras upp och kan inte prestera fullt ut innan
personen lärt sig sina uppgifter (Forslund 2011, s. 168). Med tanke på allt detta går det att tro
att det tar mycket tid att genomföra en rekrytering på ett professionellt sätt och det tar lång tid,
i alla fall för vissa organisationer. En del organisationer har inte något större behov av att
omsorgsfullt arbeta med rekrytering, en orsak till detta kan vara brist på kunskap och tid
(Forslund 2011, s. 168).
Hur ska organisationerna belöna sina anställda på bästa sätt? Förr i tiden var belöningen oftast
lön, men idag handlar det mer om vikten av att ha ett belöningssystem där det finns en balans
mellan olika belöningar. För att veta vad det är som ska belönas gäller det att ur ett
helhetsperspektiv ta hänsyn till de anställdas prestationer, kompetenser, bidrag, färdigheter
och marknadsvärde. Syftet med att ha ett belöningssystem är att säkerhetsställa/förbättra
effektiviteten på arbetsplatsen. Det handlar om att se till att personalen gör rätt saker på rätt
sätt, stimulera människor till att hela tiden bli bättre och bättre på sin uppgift (Forslund 2011,
s. 183).
För att utveckla de mänskliga resurserna finns det flera olika metoder och några exempel på
det är utbildning, träning, möten, studiebesök, egna studier och utvecklingsprojekt. Ett sätt att
komma fram till vilken metod som är bäst för varje individ är att ha ett utvecklingssamtal eller
medarbetarsamtal som det också brukar heta (Forslund 2011, s. 192 ff). Det finns olika
varianter att ha utvecklingssamtal på, att chefen bara utvärderar den anställde är en mindre bra
variant. En lite bättre variant på utvecklingssamtalet blir det om chefen klargör vad den
anställde kan förbättra. Om den anställde även utvärderar chefen och tydliggör vad det är som
chefen kan förbättra vad det gäller relationen till den anställde, då blir mötet ännu bättre
(Forslund 2011, s. 193).
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Ben Sawa och Sonia Swift har gjort en studie angående hur företag i utveckling bör tillgodose
sina anställda som är deras största tillgång. Dem kom fram till att detta görs främst genom att
skapa en trevligare arbetsmiljö för de anställda. I Studien diskuteras sedan fem aspekter om
hur företag skapar fördelar med sina mänskliga resurser. Den första aspekten handlar om en
tro på individuellt ansvar och självständighet samt att skapa en stark känsla för
gruppsamarbete. Aspekt nummer två handlar om kulturen i företaget, det är av vikt att skapa
en kultur med kontinuerlig utbildning och mentorskap. Den tredje aspekten handlar om vikten
av en utmanande arbetsmiljö, den fjärde aspekten handlar om öppen kommunikation och
samarbete och den femte om ett starkt ledarskap för att utmana och stödja anställda till att nå
större framgångar (Sawa & Swift 2013).
Det betydelsefulla syftet med Human Resource Management (HRM) är att sköta relationer
mellan individer och organisationen. Detta genom att både implementera stödprocesser för att
på det sättet framkalla engagerade och kompetenta medarbetare och att utveckla dem
(Altamirano, Amby 2013). Genom detta kan HRM-arbetet tolkas mer att det handlar om
övergripande strategier som stödjande processer för att inom organisationen hantera det
mänskliga kapitalet (Ibid.).
Det är av stort värde för organisationer att både kunna utveckla och behålla rätt personal.
Medarbetare som är kompetenta, engagerade i det dem tar sig an och som får utrymme för
utveckling presterar bättre än medarbetare som inte alls får samma förutsättningar
(Altamirano, Amby 2013). En synvinkel som finns för att projektledare ska vara lyckosamma
i sitt arbete är att människor som arbetar med detta ska erbjuda projektledare ett bra stöd i
form av stödprocesser, definierade mål och värden. Exempel på stödprocesser kan vara
karriärstrukturer, utvecklingssamtal och belöningssystem (Ibid.).
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3. Metod
_____________________________________________________________________________________________________	
  
	
  
I detta kapitel redovisas studiens forskningsmetod, tillvägagångssätt, avgränsningar, urval,
etik, genus, validitet och reliabilitet.
___________________________________________________________________________
Samhällsvetenskaplig forskning kan enkelt uttryckt delas in i två olika forskningstraditioner i
form av en kvantitativ eller kvalitativ forskning. Dessa forskningstraditioner representerar två
tillvägagångsätt att använda sig av inom den vetenskapliga forskningen. Kvantitativ forskning
handlar om insamling av numerisk data, att det finns en relation mellan teori och forskning
som speglar ett deduktivt slag och att det finns en syn på verkligheten som är objektiv. Med
kvantitativ forskning är alltså syftet att undersöka någonting på bredden och inte på djupet
(Bryman 2011, s.151). En annan sak som är viktig att uppmärksamma när kvantitativ
forskningsmetod används är att det som studeras bör kunna mätas. Den kvalitativa
forskningen är tillskillnad mot kvantitativ forskning mer fokuserad på ord än numrerad data.
Kvalitativ forskning avser att forskaren tar reda på hur människan ser på sin omvärld och vad
människan använder sig av för sätt för att skapa mening i livet. Sammanfattningsvis går det
att utläsa att kvantitativa studier använder sig av siffror som data och enkäter som verktyg
medan kvalitativa studier använder sig av intervjuer och observationer som verktyg (Bryman
2011, s.371 ff).
I studien tillämpas både en kvantitativ och en kvalitativ forskningsmetod. Valet föll på både
kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod då insamling av data sker genom intervjuer samt
av enkäter. Intervjuer har gjorts på personer i utvalda föreningar som arbetar med rekrytering
inom föreningen. Personerna som är utvalda till intervjuerna intervjuades fysiskt då syftet var
att komma in på djupet av våra frågeställningar. Samt att lättare kunna avgöra om de inte
förstod frågan. Om det skulle uppstå tystnad under intervjun är det lättare att se om
intervjupersonen tänker eller om den är färdig med sitt svar, om intervjun sker fysiskt.
Enkäter har skickats ut till ungdomsledare i samtliga fyra föreningar för att få höra deras röst
och synpunkter om hur de anser att det går till i föreningen, ifall det sköts på det sättet som
föreningarna uttalar sig att det gör. Enkäterna skickades ut för att få en verklighetsbild om hur
det fungerar, samt att få svar som kan stärka upp det som rekryteringspersonalen i föreningen
säger eller få svar som säger helt tvärtemot.
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Kvalitativ metod kan som forskningsstrategi enligt Bryman (2011) ses som en induktiv syn på
relationen mellan teori och forskning. När det pratas om ett induktivt synsätt innebär det att
allt börjar med att samla in empirisk data för att sedan bearbeta det och få en helhetssyn.
Enligt Bryman (2011) finns det en beskrivning av viktiga steg som bör ingå i en kvalitativ
undersökning. Dessa steg är 1. Generella frågeställningar, 2. Val av relevanta platser och
undersökningspersoner, 3. Insamling av data, 4. Tolkning av data, 5. Begreppsligt och
teoretiskt arbete, 6. Rapport om resultat och slutsatser (Bryman 2011, s.340 ff).
För att kunna besvara syfte och frågeställningar i studien används bland annat intervjuer som
verktyg. Intervjuer som används är semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju
är när det finns en lista över specifika teman som ska beröras (Bryman 2011, s.415). Denna
lista med specifika teman kallas ofta intervjuguide. Den personen som skall intervjuas har en
stor frihet till att själv få formge svaren. I en semistrukturerad intervju går det att välja
frågorna lite som de kommer, beroende på hur väl de passar in, intervjuguiden behöver inte
följas till punkt och prickar (Ibid.). Semistrukturerade intervjuer är det som tillämpas i studien
eftersom det kan ge mer utförliga svar och det går att ställa följdfrågor vid behov.

3.1 Tillvägagångssätt
	
  

3.1.1 Intervjuer
	
  
Den intervju som används i studien är semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju
är när intervjupersonen använder sig av en lista med specifika teman som ska beröras under
intervjun (Bryman 2011, s.206). Denna lista med specifika teman kallas ofta för
intervjuguide. Den personen som skall intervjuas har en stor frihet till att själv få formge
svaren. I en semistrukturerad intervju behövs inte frågorna ställas i den ordningen som står i
intervjuguiden utan personen som intervjuar kan välja att ta frågorna lite som det kommer,
beroende på hur väl frågorna passar in (Ibid.). Bryman (2011) ger exempel på nio
frågekategorier som ingår i de allra flesta intervjuer. Om intervjun endast utgår ifrån ett antal
av dessa teman får intervjun en lösare form. De olika teman som används är inledande frågor,
uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserade frågor, direkta frågor, indirekta frågor,
strukturerande frågor, tystnad, tolkande frågor (Bryman 2011, s.206 ff). Studiens intervju
startar med inledande frågor, som kommer att handla om personens bakgrund, detta för att få
en bild av vilken sorts person det är och var den kan ha tänkt sig grunda sina idéer och tankar.
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En intervju går ut på att ställa frågor till någon annan för att få personliga svar från den som
blir intervjuad. Detta betyder att svar och åsikter endast kommer från den personen som blir
intervjuad, det blir alltså inga vetenskapliga svar. Under en intervju kommer kunskapen från
en annan människa, det betyder att de svar intervjuaren får är påverkade av den människans
idéer och tankar. Av en intervju går det inte att få en helhetsbild av hur det ser ut, utan bara
en personlig åsikt. Genom att personen som bli intervjuad presenterar sig på ett visst sätt får
intervjuaren en viss uppfattning om vad det är för person som intervjuas. Bara för att personen
som blir intervjuad säger något går det inte att lita på det fullt ut eftersom det är svårt att
bygga handlingsdata på endast ett svar. Informanten kan ha anledning till att utelämna eller
överdriva något för att få sig själv att verka mer positiv eller bättre (Bryman 2011, s.415 ff).

3.1.2 Webbenkäter
	
  
För att inte enbart samla in ett fåtal röster från föreningar i studien användes webbenkäter som
ett verktyg för att få en bredare syn i studien. I webbenkäterna samlades data in i form av
tankar och upplevelser från ungdomsledare i samtliga utvalda föreningar. Webbenkäten
innehöll frågor som både var slutna och öppna det vill säga att det var en semistrukturerad
enkät (Bryman 2011, s.414). Enkäten i studien var webbaserad och gjordes i Google drive och
gick ut till ungdomsledarna i de fyra utvalda föreningarna. Webbenkäten skickades först ut till
intervjupersonerna som sedan skickade vidare mejlet till ungdomsledarna i respektive
förening. Google drive är en molntjänst som tillhandahåller konstandsfria tjänster av Google.
Bland annat en formulärstjänst där det går att skapa enkäter, enkäterna kan utformas på olika
sätt, det går att använda sig av envalsknappar, flervalsknappar eller öppna frågor. En utformad
enkät kan enkelt delas via e-post.
Att gå tillväga på detta sätt var både tidseffektivt för respondenterna i fråga samt tidseffektivt
för författarna till studien. Enligt Bryman (2011) finns det fördelar med att använda sig av
webbenkäter då det innebär en snabb administrering och att de till frågande, respondenterna,
inte fysiskt behöver skicka tillbaka en pappersenkät. Genom att använda sig av enkäter
tillskillnad från intervjuer, undgås effekter av att respondenten kan komma att bli påverkad av
den som intervjuar. Det kan till exempel vara hur intervjuaren beter sig, dess sinnesstämning
eller ordval som den använder sig av. Däremot blir enkäter mer opersonliga då de inte blir
formulerade på olika sätt som det kan bli vid intervjuer (Bryman 2011, s.228).
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Dock hör det till att vid enkäter så bestämmer respondenterna själva när de vill svara på
enkäten och det kan ge ett bättre svar och ett bättre resultat för studien (Ibid.).
Bryman (2011, s.229 ff) listar även upp viktiga nackdelar att ta hänsyn till gällande
enkätundersökningar. Den första punkten Bryman tar upp är att vid en enkätundersökning har
respondenten ingen möjlighet att få hjälp (Ibid.). I undersökningen utformades enkäten på ett
lättförståeligt sätt för att underlätta för respondenterna. Andra punkten Bryman tar upp är att i
enkäter finns inte heller någon möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor. En till viktig aspekt
är att för många frågor i en enkät kan leda till att respondenten tröttnar betydligt snabbare än
vid en intervju vilket ger en ökad risk för bortfall (Bryman 2011, s.231).

3.1.3 Bortfall
	
  
I en studie ökar risken för bortfall om datainsamlingen är komplicerad. När vissa enheter,
personer varken vill eller kan delta i undersökningen kallas det externt bortfall. Väljer
personen att delta i undersökningen men väljer att inte svara på alla frågor kallas det för
internt bortfall (Hassmén & Hassmén 2008, s.100).
Webbenkäten i studien skickades ut till ungdomsledare via respondenterna i varje förening.
Varje respondent valde själv beroende på tillgänglighet till ungdomsledarnas mailadresser hur
många webbenkäter som skickades ut i respektive förening. Tre av fyra föreningar valde att
skicka ut webbenkäten medan en förening avstod. Totalt skickades det ut 174 enkäter och 52
svar mottogs, cirka 29,9 % i svarsfrekvens. Det externa bortfallet blev 70,1 %.

3.2 Avgränsningar
	
  
Fyra stycken idrottsföreningar i Växjö kommun, två lagidrotter samt två individuella idrotter
på bredd- och elitnivå tillfrågades om att medverka i studien. Alla fyra föreningarna tackade
ja, den som var mest lämpad i föreningarna att svara på frågorna tillfrågades och ställde upp
på en intervju. Studien avgränsades till fyra föreningar beroende på tiden och att få mer
genomgående information från de utvalda föreningarna.
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Fyra föreningar valdes ut på basis att två var lagidrotter, en elitförening och en breddförening
och två var individuella idrotter även där en elitförening och breddförening. Sett till idrottsliga
resultat samt föreningarnas uttalade syn på sig själva ligger till grund för att föreningarna blir
omnämnda som elit- respektive breddförening. Varför studien begränsats till två
elitföreningar respektive två breddföreningar samt lagidrotter och individuella idrotter är för
att se om föreningarna och idrotterna skiljer sig åt i sitt arbete.
Studien är avgränsad till Växjö kommun beroende på flera aspekter. Dels för att Växjö
kommun är hemmaplan, studieort för författarna till studien och för att Växjö 2013 fick priset
för Sveriges idrottskommun 2013. Växjö är en uttalad idrottsstad och därmed fanns intresse
för att göra studien i denna stad.

3.3 Urval
	
  
Studien har sin utgångspunkt i ett bekvämlighetsurval som kan vara ett bra sätt att initiera
urvalsprocessen, för att därefter komplettera med andra metoder för att få tag på ytterligare
undersökningsdeltagare (Hassmén & Hassmén 2008, s.109). Genom ett möte med
handledaren togs beslutet att studien skulle innehålla fyra olika idrottsföreningar. Två
lagidrotter med en elitförening och en breddförening samt två individuella idrotter, även där
en elit och en breddförening. I Växjö kommun finns det föreningar som uppfyller de krav som
studien har och därmed är studien begränsad till Växjö kommun. Eftersom alla tre som gör
studien bor i Växjö kommun blir det lättare att få till face to face intervjuer när både
författarna av studien och de tänkta intervjupersonerna finns i Växjö kommun.
En annan metod som används i studien är strategiskt urval som innebär, att först ta reda på all
den informationen som behövs och som är vettig, så det bara samlas in data för det som ingår
i undersökningen. Det är viktigt att ha rätt områdeskunskaper, alltså att personen som ska
intervjuas är relevant för studien och att intervjupersonen har den kunskapen som behövs för
att kunna besvara frågorna. Ibland behövs det göra en förstudie för att få mer kunskap om det
området undersökningen handlar om, för att ha så bra kunskap som möjligt innan
datainsamlingen påbörjas. Strategiskt urval innebär att forskarna strävar efter att få en stor
variation i sin datainsamling, för att få en mer allsidig bild om en företeelse (Malterud 2009,
s.56 ff).
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Innan kontakt togs med de utvalda föreningarna gjordes en undersökning på föreningarnas
hemsidor och kontakt via mejl togs för att ta reda på vem i föreningen som var mest lämplig
att ha en intervju med. Därefter togs kontakten med den tänkta personen om den ville ställa
upp på en intervju, av alla tillfrågade blev svaret ja. Tidsintervallen på intervjuerna låg mellan
20-40 minuter. Beroende på hur utförligt respondenten svarade blev intervjun längre och
tvärtom om respondenten var korta i svaren. Vart och när intervjun ägde rum fick respektive
respondent bestämma. Förslag på dag till intervju gavs men det var respondenten som fick
säga det sista ordet. Varför frågan överläts till respondenterna var för att de skulle få välja en
miljö där de kände sig trygga och bekväma att ha en intervju på. För att få ut enkäterna till
ungdomsledarna i de utvalda föreningarna tillfrågades respondenterna under intervjun om de
ville hjälpa till att sprida enkäten i deras förening. Alla fyra respondenter svarade ja på frågan.
Enkäten spreds via mail som respondenterna vidarebefordrade till ungdomsledarna. Sedan var
det upp till ungdomsledarna om de ville svara på enkäten eller inte.

3.4 Genus

	
  
En enklare beskrivning av genus är att kön är den biologiska skillnaden mellan män och
kvinnor. Genus är ett begrepp som vill påvisa hur kvinnlighet och manlighet konstrueras i
samhället. Genom att ha detta i åtanke går det att se saker ur ett genusperspektiv (Piuva,
Karlsson 2012, s.27 ff). Studiens syfte är att granska hur bredd- och elitföreningar på
lokalplan hanterar frågor som berör ungdomsledare med rekrytering, utveckling/utbildning
och stöd av ledare. Eftersom det är föreningarnas arbete med ungdomsledare som är av
intresse i studien har inget genusperspektiv tagits att bejaka. Intervjuer i studien har gjorts
med de personer som arbetar med ovanstående frågor i respektive föreningar. Det har därför
inte funnits något val att se till att respondenterna representerar båda könen, män och kvinnor.
Eftersom studiens syfte är att se hur föreningarna arbetar med ovanstående frågorna finns det
inget som säger att en man eller kvinna i respektive förening hade lett till olika svar under en
intervju. Inte heller i enkätundersökningen har något genusperspektiv bejakats då enkäten
skickats ut till respektive föreningars alla ungdomsledare. Dock är chansen betydligt större
här än vid intervjuerna att båda könen representeras väl.
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3.5 Etik
	
  
I en undersökning finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till som författare när det gäller
etiska frågor. Bryman tar upp några faktorer att ta hänsyn till (Bryman 2011, s.131).
Informationskravet, det finns en skyldighet att som forskare informera berörda personer om
syftet i undersökningen. Med detta menas att personerna i fråga ska vara medveten om att
deras deltagande sker frivilligt och att de har all rätt att hoppa av. Samtyckeskravet, i
undersökningen har deltagarna själva rätten att bestämma om sin medverkan. Framkommer
det att någon minderårig medverkar i undersökningen ska det finnas att godkännande från
föräldrar eller vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet, alla uppgifter ska behandlas
konfidentiellt i studien. Det vill säga att det personer som ingår i studien ska hållas anonyma.
Nyttjandekravet, uppgifter som samlas in i undersökningen ska endast samlas in och användas
för forskningsändamål och inget annat (Bryman 2011, s.132). I studien blev respondenterna
innan sitt deltagande informerade om vilka som skrev och genomförde studien samt att deras
medverkan var helt frivillig och att de hade rätt till att avbryta sitt deltagande. Respondenterna
blev även informerade om att alla uppgifter i studien behandlas konfidentiellt (Ibid.).
	
  

3.6 Reliabilitet

	
  
Det som menas med reliabilitet är om resultatet från en studie blir samma om studien görs om
igen eller om resultatet på studien påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.
Oftast är reliabiliteten aktuell när det görs en kvantitativ studie, eftersom att forskaren då är
mest intresserad om frågan, hur ett mått är stabilt eller inte (Bryman 2011, s.49). I studien har
det genomförts både intervjuer och enkäter, reliabiliteten finns till viss del med i
undersökningen genom enkäterna eftersom där går det lätt att jämföra de olika resultaten.
Däremot är reliabiliteten inte lika hög när det gäller intervjuerna eftersom det är bara ord och
det blir mycket tolkning skulle intervjuerna göras om senare är det inte säkert att det blir
samma svar som denna studie har fått. Eftersom att intervjuer är mycket tolkning kan det vara
att intervjuerna tolkas på ett annat sätt. Enkäterna behöver inte heller få samma svar eftersom
att till exempel verksamheten kan ha ändrat arbetssätt men det är större chans att studien får
samma resultat via enkäter (Ibid.).
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3.7 Validitet

	
  
Det som menas med validitet är att det som mäts är faktiskt det som undersöks och det som
ska tas fram i studien. I en studie ska validiteten ge en verklig bild av studiens syfte (Bryman
2011, s.50). I studien har det tillämpats och genomförts både enkäter och intervjuer och
respondenterna har styrts till att svara på det som just undersöks i studien. Det räcker inte att
datainsamlingen till studien är korrekt utförd för att säga att det finns en validitet i studien. De
svar som insamlats i studien måste ha avseende att mäta det som studien hade syfte till (Ibid.).
Eftersom frågorna i intervjun och enkäten är styrda för att undersöka det studien vill se går det
att säga att validiteten i studien är hög.
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4. Resultat
_____________________________________________________________________________________________________	
  
	
  
I detta kapitel redovisas studiens datainsamling i form av enkäter och intervjuer på ett
överskådligt sätt.
___________________________________________________________________________

4.1 Intervjuer
	
  
Intervjuguiden som användes finns i bilaga 8.1.

4.1.1 Respondenterna
Respondent 1 är engagerad i en elitförening som utövar lagidrott. Respondenten är nytillsatt
på

sin

tjänst

som

utbildningsledare

i

föreningen.

Respondenten

besitter

högskola/universitetsutbildning och har även gått specifika idrottsutbildningar. Respondenten
har både utövat samt varit ledare i mer än den idrotten personen är engagerad i idag.
Respondent 2 är engagerad i en breddförening som utövar lagidrott. Respondenten är
nytillsatt på sin tjänst som klubbchef i föreningen. Respondenten har aldrig varit verksam i
föreningen innan respondenten fick rollen som klubbchef. Respondenten har gått en
högskola/universitetsutbildning och har även gått idrottsspecifika utbildningar. Respondenten
har både utövat samt varit ledare i mer än den idrotten personen är engagerad i idag.
Respondent 3 är verksam i en elitförening som utövar individuell idrott. Respondenten har
suttit på sin position som ordförande sedan 1974. Respondenten har gått en
högskola/universitetsutbildning och har även gått en idrottsspecifik utbildning för många,
många år sedan. Respondenten har bara utövat och varit ledare i den idrotten personen är
verksam i idag.
Respondent 4 är verksam i en breddförening som utövar individuell idrott. Respondenten
tillsattes på sin position som klubbchef för dryg 2.5 år sedan. Respondenten besitter en
gymnasieutbildning och har även gått flertalet idrotsspecifika utbildningar. Respondenten har
bara utövat och varit ledare i den idrotten personen är verksam i idag.
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4.1.2 Ungdomsledarna

	
  
	
  
	
  
På frågan om vilka uppgifter ungdomsledarna har i föreningen blev svaren olika.
”När vi startar upp ett lag så vill vi ha två huvudansvariga tränare och med det innebär det
att dem personerna ansvarar för upplägget av träningarna, de ansvarar för planeringen av
matcher och det är ju poolspel i de yngre åldrarna eller lite träningsmatcher generellt och
även då med att hålla ihop en hel säsong med allt vad det innebär med aktiviteter
runtomkring. Sen vill vi då att det ska vara två assisterande tränare minimum, ofta är det fler
men då är man alltså fyra tränare kan man säga så man kan komplettera och täcka för
varandra och man behöver inte vara där varje träning. Utöver de här fyra som är tränare ute
på planen och coachar så har vi minst en lagledare och den lagledaren löser mycket med det
där pappersmässiga, administrativa som ska skickas in och närvarorapporteringar och lite
sånna saker. Så det blir själva staben runt det” (Respondent 1).
Respondent 1 säger att anledningen till att de vill ha många ungdomseldare är att om något
barn slutar vars föräldrar är ungdomsledare är chansen stor att föräldern också slutar vara
ungdomsledare.
Respondent 2 säger att ungdomsledarnas uppgift i deras förening är dels att rapportera till
klubbchefen om och olika incidenter och olika saker som dem vill framföra. Ungdomsledarna
ska också verka för sitt lag och verksamheten.
Respondent 3 säger att ungdomsledarnas uppgifter i föreningen är att dem är tränare på olika
nivåer, att en del tränare har hand om elitspelare. Andra tränare har hand om den specifika
idrottsskolan och allt som det innefattar på olika nivåer
Respondent 4 säger att ungdomsledare ska känna till den åldern de ska bli ledare för. När
föreningen rekryterar föräldrar så ställs inga krav på att de har någon pedagogisk utbildning i
och med att dem har barn i den åldern och då förväntar sig föreningen att dem är hyfsat goda
föräldrar och vet vad som är lämpligt i den åldern i form av vad dem klarar av rent
pedagogiskt.
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När det gäller aktiva som avslutat sin karriär och vill bli tränare anser respondent 4 att det är
viktigt att föreningen på något sätt hittar lämpliga uppgifter och hittar rätt åldersnivå för
ledaren. Föreningen jobbar inte särskilt aktivt med att rekrytera ledare. Enligt respondent 4
sköter det sig av sig själv.
”Visst jag ser att vi skulle kunna göra det annorlunda men jag är glad att det fungerar och
jag tycker att det funkar bra. Vi skulle kunna göra saker bättre med den delen är jag glad
över att jag slipper få på mitt bord” (Respondent 4).
Förening 1 och 2 har cirka 50 ungdomsledare, i förening 3 har de cirka 10 ungdomsledare och
i förening 4 har de cirka 75 ungdomsledare.

I samtliga föreningar är åldern på ungdomsledarna väldigt varierande, men i 3 av 4 föreningar
är majoriteteten föräldrar. I förening 3 använder de sig av egna aktiva eller före detta aktiva
utövare, de ledarna är i åldern från gymnasiet till vuxen ålder. Gemensamt för föreningarna är
att när utövarna blir 15 – 16 år vill de ha in icke föräldrar som ledare.
”Inom föreningen finns en regel att man inte får vara ledare över sitt eget barn” (Respondent
3).
På frågan om hur respondenterna anser att ett bra ledarskap ser ut, skiljer sig svaren en del.
De egenskaper som respondent 1 och 4 har gemensamt med vilka de anser vara viktigast är att
ledaren ska vara engagerad och entusiasmera ungdomarna till att fortsätta med idrotten.
Respondent 1 anser även att det är viktigt att ledaren är närvarande och lyhörd. Medan
respondent 2 anser att de viktigaste egenskaperna hos en ledare är ansvarstagande, social
kompetens och att personen har en argumentationsförmåga. Respondent 3 anser att det är
viktigt att ledarna har ett bra handlag med barnen och att ju bättre spelstyrka ledaren har själv,
desto längre upp i åldrarna kan personen arbeta.
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”Ett bra ledarskap ser ut så att man har social kompetens, de tycker jag är viktigt för att du
måste ha en social uppfattning när du jobbar med barn och ungdomar men även på högre
nivå. Sen så jobbar man med ungdomar då är det ansvarstagande när du går upp på en högre
nivå på bredd och elit så behöver du en argumentationsförmåga för att du ska kunna stå fast
vid dina beslut och varför du har tagit de besluten” (Respondent 2).
”Ungdomsledare bör besitta egenskaper som att den som är ledare ska naturligtvis vara
kunnig. Rent fackmässigt kunnig i det han håller på med. Och han eller hon måste ha en god
igen människokännedom, kunna behandla sina adepter likvärdigt. Favorisering är livsfarligt.
Kunna våga vara bestämt i sina uppfattningar tror jag är viktigt. Idrotten idag får allt större
föräldrar tryck. Föräldrar som gärna vill bestämma utan att kunna i närheten av så mycket
som tränaren kan, det tror jag är viktiga saker. Sen är det allt med att man ska vara punktlig
och pålitlig, det gäller ju vilket jobb man än har. Det duger ju inte att tränaren glömmer bort
att man ska ha sin timme eller någonting sånt. Och naturligtvis ha ett gott pedagogiskt och
metodiskt sinne. Det är ju ett lärarjobb alltväsentligt” (Respondent 3).
”Ett bra ledarskap ser ju ut på det viset att man ska entusiasmera ungdomarna, asså vi är ju
inte ute och tvingar någon att komma hit och idrotta utan dem söker sig hit och vill testa på
denna idrott. Ledarna ska ju se till att dem brinner för idrott och älskar idrott längre fram
också, dem ska lära dem olika saker men det gäller att behålla glöden” (Respondent 4).

4.1.3 Rekrytering av ungdomsledare

	
  
Gemensamt för alla fyra respondenterna är att de alla anser att det inte är något krav att
ledaren som föreningen rekryterar ska ha haft tidigare ledarroller. 3 av 4 respondenter är
överens om att det inte är ett krav att ledaren ska ha haft tidigare egenskaper men det är en
fördel om de haft det. Respondent 1 berättar att de viktigaste egenskaperna föreningarna tittar
efter är att ledaren måste ha ett intresse och ett stort engagemang för det kommer att synas hos
ledaren oavsett. Respondent 1 anser även att brinner ledaren för det så har den alla
förutsättningar för att lyckas. Förening 1 har även en policy som de vill att alla som blir ledare
i föreningen ska förstå och acceptera till 100 procent när den blir ledare. I policyn pratar de
om att föreningen har en elitverksamhet på seniorsidan men för att få eliten behöver de ha en
breddverksamhet på ungdomssidan. Det är viktigt att ledarna inte gör laguttagningar och
bedriver matcherna för deras egen skull, utan de ska tänka på att de är där för barnens skull.
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Respondent 2 berättar också vilka egenskaper de anser vara viktigast när de rekryterar ledare
och de är att personen har argumentationsförmåga och kan argumentera för sig själv, personen
visar även att den har ett visst ansvarstagande, den sociala kompetensen hos ledaren och
erfarenhet av ledarskapet.
Rekryteringsprocessen av ungdomsledarna ser olika ut, men respondent 2 och 4 resonerar lika
kring det. Respondent 2 menar att i en breddförening så får föreningen vara glad om det
kommer någon som vill ställa upp, därefter kollar föreningen på hur ungdomsledarna tar hand
om barn och ungdomar, ungdomsledarna ska vara ansvarstagande. Respondent 4 menar med
att det inte lägger ner mycket tid på rekrytering av ungdomsledarna men vid start av en ny
grupp för de yngsta fattades det en gång 5 ledare, då kallade föreningen till föräldramöte och
sa att om de inte fick ihop 5 ledare så blev det ingen grupp, detta ledde till att föreningen fick
ihop 5 nya ledare. Förutom detta så arbetar föreningen inte mycket med rekrytering.
”Det är fult att säga men innan de sköter det ju sig oftast med föräldrar som är engagerade,
på gott och ont” (Respondent 2).
På frågan om hur föreningen arbetar med rekrytering svarade respondent 1 att de arbetar med
ett ständigt nätverk, exempelvis har både spelare och ledare rekryterats från Sport
management programmet. När de startar ett nytt lag går föreningen även ut med frågan om att
bli ledare till föräldrar, oftast de som redan finns i föreningen. Respondent 1 säger att de är
ganska seriösa i form av att de vill ha koll på ledarna innan de rekryterar dem, de kollar
referenser och belastningsregister. Anledningen till detta är att både föräldrar och barnen ska
känna sig trygga med ledaren och för att det ska kännas seriöst och att föreningen kan lita på
varandra på ett bra sätt. Till skillnad från respondent 1 svarade respondent 2 att deras förening
arbetar mer med att gå ut i forum och annonsera genom specialidrottsförbundet när de söker
nya ledare. Medan respondent 3 anser att det är olämpligt att söka ledare i tidningar och att
fånga tränare på den vägen går inte. Föreningen arbetar inte med att söka ledare utan vill de
ha nya ledare så frågar de personer som de anser lämpliga.

”Det är ju inte så att man kan lägga ut en annons i Smålandsposten. Fånga tränare den
vägen, det går ju inte” (Respondent 3).
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Respondent 3 säger att all rekrytering av ungdomsledare sker allt väsentligt inom klubben.
Alla tränare som är heltidsanställda är fostrade i klubben och det är samma för timanställda
tränare. Rekryteringsprocessen i föreningen fungerar på det sättet att vill någon bli ledare får
personen själv komma och visa intresse. Alla som visar intresse får en chans och efter tid
märks det om de har lämpliga egenskaper som ledare eller inte. Gör dem det, uppmuntrar
föreningen dem att prova, en del nappar och andra är inte intresserade. Respondent 4 säger att
det inte krävs speciellt mycket rekrytering. Respondent 4 säger att det finns två kategorier, det
är föräldrar till den största delen och sen aktiva som slutar försöker föreningen att hålla kvar
på något vis. Rekryteringsprocessen med föräldrar som vill bli ledare går till så att grupperna
ofta själva sköter rekryteringen med diskussion och möten med klubbchef och
ungdomsansvarig. Rekryteringsprocessen med de aktiva som slutar går till så att man har
kontakt med de aktivas tränare och rekryterar dem den vägen. Respondent 4 säger dock att
dem skulle kunna bli bättre på att rekrytera aktiva som avslutar sin karriär.
Enligt alla respondenter jobbar alla föreningar med att rekrytera ungdomsledare från sina egna
föreningar, främst är det föräldrar och aktiva. Respondent 1 och 2 säger även att deras
föreningar arbetar med att rekrytera ungdomsledare utanför föreningen. Medan respondent 3
tycker att det inte alls fungerar att rekrytera ledare den vägen.
	
  

4.1.4 Utbildning av ungdomsledare
	
  
Respondent 1 säger att föreningen har idag ett krav att ledarna ska ha en grundutbildning som
alla ledare måste ha för att få vara delaktig på en match. Anledningen till det är egentligen för
att få dit det här med etik och moralbitarna, även grundförutsättningarna för idrotten. Även
respondent 2 säger att föreningen ställer krav på att ungdomsledarna har en idrottspecifik
utbildning. Respondent 3 och 4 säger att deras föreningar inte ställer några krav på att
ungdomsledarna ska gå utbildningar, respondenterna anser att detta är en svårighet då
ungdomsledarna oftast är ideella. Respondent 3 säger dock att de arbetar med att utbilda sina
ungdomsledare genom att uppmuntra dem att gå fler utbildningar. Inom föreningen jobbar de
även med att ha kontinuerliga möten.
	
  
Respondent 2 säger också att ett önskemål skulle vara att se mer pedagogik i förbundets
utbildningssteg eller rent av fler lättillgängliga pedagogiska utbildningar för de ideella
ungdomsledarna.
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Respondent 4 säger att deras ungdomsledare inte har mycket utbildning när de kommer till
föreningen. Respondent 4 anser att föreningen är lyckligt lottad då det är många gamla
idrottare som hittar tillbaka och har god kunskap kring hur olika moment går till. Enligt
respondent 4 så märks det att föräldrar är bra på att möta barnen eftersom de själva har barn i
den åldern. Respondent 4 nämner också att dem har 1-4 internutbildningar för de nya
tränarna varje termin. Föreningen pushar ungdomsledarna till att gå idrottspecifika
utbildningar men dem ställer inga krav, de vill dock att det i varje träningsgrupp ska finnas
någon som har gått eller ska gå en idrottsspecifikutbildning.
”Samtidigt så försöker vi att någon gång ibland så måste det inte vara top of the line utbildad
tränare utan någon gång så handlar det ju bara om att det är någon form av vuxenkontakt”
(Respondent 4).
Respondent 2 nämner också att de jobbar med att utbilda ungdomsledarna i föreningen.
Föreningen har satt ihop en spelutvecklingsplan för hela föreningen, spelutvecklingsplanen är
till för de ledarna som kommer in på ungdomsnivå och kanske inte har den kunskapen. Då ska
spelutvecklingsplanen vara ett bollplank att falla tillbaka på. Detta menar respondent 2 att det
blir en trygghet för nya ledare som kommer in i föreningen. Respondent 4 menar att deras
förening arbetar med någon form av faddersystem där de mer erfarna tränarna går ner och
möter tränarna med mindre erfarenhet. Respondent 3 säger att ungdomsledarnas
utbildningsnivå är varierande. De flesta av ungdomsledarna har gått steg inom
utbildningsstegen inom den specifika idrotten. I denna idrott som respondent 3 är verksam
inom håller man på att göra de högsta stegen i utbildningen akademisk. De som är
ungdomsledare i föreningar har oftast gått de två lägsta stegen i utbildningsstegen. Innan
ledarna går utbildningsstegen brukar de utav föreningen även få en internutbildning.
	
  
	
  

4.1.5 Stöd till ungdomsledare
	
  
Respondent 1 säger att de inte har jättemycket pengar utan de som är ungdomsledare i
föreningen är ideella och får lite förmåner istället. Exempel på förmåner kan vara en
ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, långa resor och liknande. Föreningen betalar
den utbildningen som deras ledare går på.
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”Där har vi egentligen inga begränsningar, idag får man väldigt mycket stöd genom
riksidrottsförbundet och det här som är idrottslyftet som ni säkert har hört talas om. Som gör
att man nästan kan driva hur mycket utbildning det bara går och vi uppmuntrar det”
(Respondent 1).
På frågan om föreningen visar någon uppskattning för de ideella ungdomsledarna, svarar
respondent 1 att de har sammankomster två gånger om året. De anser att det är viktigt att göra
det här för att bygga en föreningskänsla. I och med att de har duktiga ledare på seniornivå,
brukar de även köra inspirationskvällar två gånger om året, där ungdomsledarna träffas. På
inspirationskvällen äter alla tillsammans, har teori och en del praktik tillsammans. Enligt
respondent 1 är inspirationskvällarna väldigt uppskattade, ledarna får nya idéer och de blir ett
bra utbyte mellan lagen. Respondent 2 säger att de ungdomsledarna som arbetar ideellt får
stöd i form av gratis utbildningar och föreningen försöker visa uppskattning genom att
arrangera en kick off vid säsongsstart. Då är planen att ledarna åker iväg till något fint ställe
och planerar inför kommande säsong, det finns dock en svårighet med detta eftersom de
ideella ledarna oftast inte har någon tid att åka iväg. När ungdomsledarna är ledig väljer de att
spendera den tiden med familjen.
Respondent 3 svarar att de i föreningen arbetar med att ge stöd till sina ungdomsledare genom
att låta dem gå på utbildningar som klubben bjuder på. Stöd visas också genom att
ungdomsledarna får en liten ersättning för att dem jobbar. Respondent 3 påvisar att det alltid
varit så inom denna idrott och det är väldigt förekommande där. Respondenten påvisar också
att de visar stöd genom att bjuda ungdomsledarna på en årlig julmiddag. Respondent 4 säger
att de ungdomsledarna som arbetar ideellt får stöd i form av gratis utbildningar och
klubboverall.

4.2 Webbenkäter
	
  
Webbenkäten som användes i studien finns i bilaga 8.2 och den procentuella fördelningen av
webbenkäterna finns i bilaga 8.3 figur 1-16.
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4.2.1 Ungdomsledarna
	
  
Av de ungdomsledarna i föreningarna som svarade på enkäten går det att utläsa att större
delen var män i åldern 41+ från Växjö som är gifta och lever tillsammans med någon. Det går
även att utläsa att ungefär hälften av alla har tidigare varit aktiva i den idrott som dem idag är
ungdomsledare i och 77 % som varit aktiv i en annan idrott, det är alltså fler som varit aktiva i
en annan idrott än den idrott dem idag är ungdomsledare i. Det går också att utläsa att av de
ungdomsledarna som svarat på enkäten har 44 % varit ledare i en idrottsförening.
75 % av alla som svarade har jobbat i föreningen under 1-5 år och 69 % har en högskola eller
universitetsutbildning. På frågan om vad ungdomsledarna har för uppgift så var svaren
mycket olika, allt ifrån allt i allo, tränare, lagledare, administratör och kreatör till mer
uttömmande svar som ”Stimulera barnens rörelseglädje genom att ge dem lagom utmanande
övningar. Främja samarbete o nya vänner för barnen. Vara en bra förebild och en
närvarande vuxen”, ”Kortfattat: sköter lagsidan på webben, tränar barnen, sköter
information till föräldrar, möten, kommunikation med klubben, fortbildning, närvarorapportering och sisu-rapportering”. Även ”Leda träningar och planera dessa samt ha hand
om all administration. Leda träningar. Information till föräldrar och till föreningens kansli.
Ansvarig för nya medlemmar och kösystemet” och ”Mer som hjälpledare och att stötta upp
där det behövs på träningar, läger och tävlingar.”
När ungdomsledarna ombads att nämna tre bra ledaregenskaper hos dem själva vart positiv,
lugn, lyhörd, rättvis, förmåga att se alla, engagerad, social och intresserad de mest
förekommande.
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4.2.2 Rekrytering av ledare

	
  
På frågan om hur det gick till vid rekryteringen så svarade 62 % att dem blev tillfrågade att bli
ungdomsledare, 14 % bad om att få bli ungdomsledare och 10 % ansåg sig ha ansökt om att få
vara ledare. Övrigt var också ett svars alternativ, fylldes övrigt i skrev ungdomsledarna en
egen kommentar, som ”Det behövdes ledare till gruppen där mina döttrar tränar” eller ”Jag
erbjöd mig att vara ledare mot att min dotter fick gå föra i kön och få plats”. 23 % kände sig
först osäkra i rollen som ungdomsledare, 35 % kände sig säkra på grund utav att föreningen
gav bra förutsättningar för dem, och 33 % kände sig säkra i rollen som ungdomsledare
eftersom de tidigare hade varit ledare.

4.2.3 Utbildning av ledare
	
  
När det handlar om utbildning var det 54 % som har en idrottsspecifik utbildning inom den
idrotten dem idag är ungdomsledare i medan 38 % inte har någon idrottsspecifik utbildning
alls. För 56 % av ungdomsledarna tog det 0-6 månader innan dem blev erbjudna någon
utbildning av föreningen men för 6 % av ungdomsledarna tog det 12 månader eller längre tid,
när ungdomsledarna blev tillfrågade om de vill gå en utbildning var det 80 % som var
intresserade av att gå den. På frågan om ungdomsledarna önskar att få gå fler utbildningar
svarade 46 % att dem är intresserade av att gå alla sorters utbildningar medan 29 % ville gå
någon idrottsspecifikutbildning och 15 % ville inte gå någon utbildning alls.
	
  

4.2.4 Stöd till ungdomsledare
	
  
På frågan om ungdomsledarna tycker att föreningen de jobbar i ger dem stöd, var det ingen
som tyckte att föreningen inte gav något stöd. Utbildning låg i täten med 47 % efter
utbildning kom uppskattning med 41 % sedan kom ersättning med 4 %. På svarsalternativ
övrigt skrev ungdomsledarna saker som ”Barnens respons är det viktigaste” och ”Får resor
och boende betalt när vi är iväg på tävlingar och läger” eller ”Utbildningar, gemenskap och
stöttning”
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5. Analys och tolkning
_____________________________________________________________________________________________________	
  
	
  
Här presenteras först en koppling mellan resultatet och Path-Goal Theory följt av en
koppling mellan resultatet och Chelladurai multidimensionella ledarskapsmodell och
slutligen en koppling mellan Human Resource Management och resultatet.
___________________________________________________________________________

5.1 Path-Goal Theory
	
  

Figur 2.1 Path Goal Theory.
	
  
	
  
Dahlin anser att som barn och ungdomsledare räcker det inte att ha kunskapen enbart inom
den specifika idrotten, utan barn och ungdomsledare bör även utbildas och få kunskaper inom
psykologi och pedagogik (Dahlin, 2004). Vilket betyder att klargörande av arbetsuppgifter
och skapande av trygghet i sin ledarroll är viktigt att föreningar arbetar med, föreningens
uppgift blir då att undanröja eventuella hinder som brist på kunskap.
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Två av föreningarna i studien använder sig av ett slags faddersystem där mer erfarna ledare
går ner och hjälper mindre erfarna med träningen, detta skapar inspiration och trygghet enligt
respondenterna. Detta går att koppla till första uppgiften i Path-Goals teori kring ledarskap.
Första steget handlar om Klargörandet av målet och vägen dit. I denna uppgift innefattar det
att ledaren klargör vad som är målet. Under denna punkt har ledaren som uppgift att
undanröja eventuella hinder som kan komma på vägen (Forslund, 2011, s.277 ff). 3 av 4
föreningar arbetar med internutbildning, föreningarna utbildar sina ungdomsledare internt
med hjälp av den kunskap och erfarenhet som redan finns i föreningen. Respondenterna
menar att interna utbildningar går att anpassa mer till ungdomsledarna, med tanke på vilken
kunskap dem behöver och vilken tid utbildningen kan äga rum. När frågan kom till
ungdomsledarna så svarade 23 % att det först känt sig osäkra i sin roll som ungdomsledare
medan 35 % kände sig säkra i sin roll som ungdomsledare beroende på att föreningen gav
dem det stödet.
Stödjande aktiviteter. Den andra uppgiften innefattar att ledaren visar sitt intresse och en
medkänsla för sina medarbetare. På detta vis ska det skapas en bra miljö för inblandade
(Forslund 2011, s.277 ff). Alla respondenter som medverkade i studien var överens om att
stöd till ungdomsledarna är viktigt men det finns oftast inga pengar i föreningarna. Alla
respondenter uppgav att deras föreningar stöttar sina ungdomsledare med gratis utbildningar,
enligt respondenterna var det 3 av 4 föreningar som anordnade sammankomster, kick off eller
middag för alla sina ungdomsledare 1-2 gånger per år, detta för att visa stöd och uppskattning.
En av respondenterna nämner även att föreningens ungdomsledare får en viss ersättning för
att vara ungdomsledare. 29 % av ungdomsledarna i föreningarna svarade att det tog mellan 06 månader innan dem blev erbjudna någon form av utbildning samt 20 % av ungdomsledarna
svarade att det tog 7-12 månader innan dem blev erbjudna någon form av utbildning. När
ungdomsledarna blev erbjudna att gå någon form av utbildning var 80 % intresserade av att gå
den. Samtidigt är 75 % av alla ungdomsledare i föreningarna intresserade av att gå fler
utbildningar. På frågan om föreningen gav ungdomsledarna något stöd svarade 47 % av
ungdomsledarna att föreningen gav dem stöd i form av utbildning och 41 % att föreningen
gav dem stöd i form av ersättning vilket stämmer bra överens med hur respondenterna ansåg
det vara.
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En av respondenterna i enkätundersökningen uppgav att fler utmaningar i föreningen så som
styrelseuppdrag var det stöd som ungdomsledarna fick, detta går att koppla till att föreningen
motiverar sina ungdomsledare genom att ge dem mer ansvar, viket leder oss in på steg tre i
Path-goal teorin, Deltagande ledarskap. Under denna punkt innefattar det för ledaren att
uppmuntra sina medarbetare till att fatta egna beslut samt att vara med när beslut tas. Det kan
dock vara svårt att ställa krav på dina ungdomsledare, Redelius (2002) diskuterar i sin studie
att det är svårt att ställa krav på ideella ledare, det går inte att kräva att dem har en formell
kompetens eller specifika kunskaper i och med att det de gör för verksamheten gör de ideellt.
I denna studie är det 2 av 4 föreningar som ställer krav på att ungdomsledarna ska gå någon
form av utbildning medan resterande 2 säger att det blir svårt att ställa några krav på ideella
ledare eftersom de är där av fri vilja.
Prestationsinriktning. Är den sista uppgiften som ingår i Path-goal teorin. Inom denna punkt
ska ledaren sätta utmanande mål för medarbetarna och på så sätt uppmuntra dem till att
prestera bra. Får medarbetarna ett ökat förtroende från ledaren ökar sannolikheten till att dem
presterar på en högre nivå (Forslund 2011, s.277 ff). En annan form av prestationsinriktning
skulle kunna vara utbildningsinriktning, då kan det ses om att föreningen sätter mål för
ungdomsledarna att dem ska gå vissa utbildningar och uppmuntrar dem till att göra det. 2 av 4
föreningar ställer krav på sina ungdomsledare att dem ska gå någon form av utbildning
resterande två föreningar ställer inga krav men uppmuntrar ungdomsledarna till att gå
utbildningar. Forskaren Ronald Smith (1979) har påvisat i en undersökning att ungdomar
som tränades av outbildade ledare hade sämre självkänsla än de ungdomar som tränade av
utbildade ledare, Smith nämner också att ungdomar som tränas på ett felaktigt sätt kan fara
illa av det (Smith, 1979). Av dem ungdomsledarna som svarat på studiens enkätundersökning
så hade 38 % ingen idrottsspecifik utbildning i den idrotten dem idag är ungdomsledare.
Forskning visar att idrottsledare ofta har en högre utbildningsnivå jämfört med samhället i
övrigt, 34 % av de manliga ledarna och 40 % av de kvinnliga ledarna har gått högskola
jämfört med 26 % av befolkningen i allmänhet (Redelius 2002, s.96) I denna studie så har 69
% av ungdomsledarna läst på högskola eller universitet samt alla respondenterna.
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5.2 Chelladurai multidimensionella ledarskapsmodell
	
  

Figur 2.2 Chelladurai multidimensionella ledarskapsmodell.
	
  
	
  
Det går genom att avläsa Chelladurais modell se att ledarens beteende har en direkt inverkan
på resultatet av den aktives prestationer. Vilket samtliga föreningar verkar vara medvetna om
sett till hur de ser på vilka egenskaper en ledare bör ha. Förekommande egenskaper som kom
fram utav enkäten som ungdomsledarna svarade på är att en ledare bör vara positiv, lugn
rättvis, engagerad, social och ha en förmåga att se alla. Enligt Chelladurais modell finns det
en egenskap som är viktig för en ledare att ha. Denna egenskap är att kunna ställa krav på sina
utövare och kunna motivera sina utövare beroende på situation. Ingen av respondenterna men
några av ungdomsledarna lyfte fram denna egenskap som viktig. Respondenterna från
föreningarna lyfte fram olika egenskaper som de ansåg vara viktiga. Men de hade alla en tro
på att ledaren bör ha egenskaper som påverkar den aktive på ett positivt sätt så den aktiva ska
vilja fortsätta utöva sin idrott.
Det förväntade ledarbeteendet och föreskrivet ledarbeteende är viktiga delar ur Chelladurais
modell. I dessa delar är det spelarnas förväntningar, samt det föreskrivna beteendet inom
idrotten utifrån kulturen och traditioner som finns inom föreningen tillsammans med ledarens
bakgrund som styr det tillämpade beteendet hos ledaren.
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Det är enligt modellen dessa delar som påverkar de aktivas prestationer. Inom föreningarna
finns det en kultur av att inte ställa några större krav när nya ungdomsledare ska rekryteras. 3
av 4 föreningar anser dock att det är en fördel om nya ungdomsledare som ska rekryteras har
haft tidigare ledarroller.
McEntire och Green-Shortridge lyfter fram i sin forskning att det är svårt att rekrytera bra
ledare och det är ännu svårare att rekrytera rätt ledare. Det är svårt att hitta ledare som passar
in i kulturen och har samma värderingar som finns i organisationen. Respondent 1 hänvisar att
de i deras förening använder sig av en policy när nya ungdomsledare ska rekryteras.
Respondent 1 menar att nya ungdomsledare ska läsa den, förstå den och acceptera den innan
de kan bli ungdomsledare i föreningen. Annars ser kulturen ut i samtliga föreningar att vid
rekrytering av ungdomsledare blir föreningarna bara glada så länge människor vill ställa upp
och vara ungdomsledare. I tre av fyra föreningar arbetar de med rekrytering av nya
ungdomsledare både internt men också av rekrytering utifrån vid behov. Respondent 3 anser
att det är olämpligt att söka nya ungdomsledare via tidningar och att fånga tränare den vägen
går inte. McEntire och Green Shortridge har tagit fram olika tips att ta hjälp av under
rekryteringsprocessen och ett tips de anser vara bra för att nå ut till fler människor är att
använda sig av sociala medier. Att på det sättet går det att nå ut till kanske blivande ledare
som annars inte hade fått den informationen. Enligt respondent 3 arbetar deras förening med
rekrytering av ungdomsledare allt väsentligt inom klubben. Samtliga heltidsanställda tränare
och timanställda tränare är fostrade i klubben. Respondent 4 lyfter fram att i deras förening
sköts rekryteringen av ungdomsledare utav sig självt. Blir det dock kris att nya
ungdomsledare måste tillsättas i föreningen kallar föreningen till föräldramöte för att få
föräldrar att ställa upp som ungdomsledare. Sett till enkäterna har 62 % av ungdomsledarna
svarat på att de blev tillfrågade att bli ungdomsledare och det går alltså att utläsa att det är
väldigt förekommande att föreningarna får tillfråga människor att bli ungdomsledare.
Enligt Chelladurais modell påverkas det tillämpade ledarbeteendet både av tränarens
personlighet och föreningens krav och förväntningar på tränaren (Chelladurai 2006). Dessa
faktorer har en betydelse för de aktivas prestationsförmåga. Detta går att återkoppla till
egenskaper som respondenterna anser vara bra att en ungdomsledare besitter samt vilka
uppgifter de anser att de har som ungdomsledare och vilka uppgifter respondenterna lyfter
fram att ungdomsledarna har hand om i respektive förening. Ungdomsledarna svarar olika på
frågan vad de har för uppgifter i föreningen.
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De anser att deras uppgifter i föreningen är allt från att vara tränare, lagledare, administratör,
kreatör, till att stimulera barnens rörelseglädje, främja samarbetet, vara en bra förebild, sköta
lagsidan på webben. Respondenterna svarar på denna fråga att ungdomsledare i föreningarna
ska sköta träningarna, ha hand om all människor i planering, kunna ta hand om den gruppen
de är tränare för och rapportera till mer styrande föreningen till exempel klubbchef om sådan
finns, om olika incidenter som hänt i föreningen.

5.3 Human Resource Management
HRM är vanligt i bland annat företag men inte alls lika vanligt i idrottsföreningar. Att det
finns en speciell avdelning på företaget som arbetar med rekrytering, utbildning och stöd till
sin personal. (Forslund 2011, s. 163 ff). Det som är betydelsefullt med HRM är att sköta
relationer mellan individer och organisationen. Det här görs genom både stödprocesser för att
framkalla engagerade och kompetenta medarbetare och att utveckla dem (Altamirano, Amby
2013). Enligt respondenterna svar går de att utläsa att de inte har en liknande avdelning utan
där är det mer uppdelat i de olika delarna som föreningspersonalen har ansvar för. Vissa
jobbar mycket med att utbilda och ge stöd medan andra gör det lite mindre. När
respondenterna rekryterar nya ungdomsledare är det också väldigt varierat på hur de olika
föreningarna arbetar.
I en organisation är det en utav de viktigaste uppgifterna att rekrytera rätt personal, om
organisationen lättare ska kunna uppnå sina uppsatta mål gäller det att ha rätt personal på rätt
plats. Om organisationen anställer fel personal kan det både bli svårt och kostsamt för
organisationen att avskeda personalen (Forslund 2011, s. 168). De medarbetarna som är
kompetenta och engagerade i det uppgifterna de tar på sig och de som får utrymme för
utveckling, presterar bättre än medarbetarna som inte alls får samma förutsättningar
(Altamirano, Amby 2013). De uppgifter som ingår i en rekryteringsprocess är att göra
befattningsbeskrivningar, annonsera, intervjua också vidare. Rekryteringsprocessen är en lång
process och för vissa organisationer stämmer det medan det inte gör det för andra (Forslund
2011, s. 168). När det gäller rekrytering av ungdomsledare till idrottsföreningar svarar tre
respondenter att det är vanligast att föräldrar är ungdomstränare.

	
  

38	
  

Ungdomsledare i idrottsföreningar – Rekrytering, utbildning och stöd	
  

Däremot den fjärde respondenten säger att de i stort sätt inte har någon förälder som är
ungdomsledare utan där är det gamla spelare som är ungdomsledare eller att de spelarna som
fortfarande är aktiva är ungdomsledare vid sidan av.
Svaren från respondenterna när det gäller att annonsera ut att föreningen söker ny
ungdomsledare är också varierande. Två respondenter anser att det är klart det går att sätta ut
annonser, medan en annan respondent är helt emot det. Själva rekryteringsprocessen är att alla
föreningarna rekryterar mycket av de som är i sin egen förening, däremot är det 3 av 4
föreningar som även kan lägga ut att de söker ungdomstränare eller att de kontaktar någon
från föreningens kontaktnät om den skulle vilja bli ungdomsledare. Av respondenterna som
svarade på enkäterna går det att utläsa att 62 % har blivit tillfrågade att bli ungdomsledare, 14
% bad om att få bli ungdomsledare och 10 % ansåg att de ansökt om att få bli ungdomsledare
i föreningen.
Förr i tiden var det vanligaste belöningssättet lön, men idag är det även vanligt med att det
finns ett belöningssystem där det finns en balans mellan olika belöningar. Syftet med att ha ett
belöningssystem är att säkerställa och förbättra effektiviteten av organisationen. Det handlar
om att se till att personalen gör rätt saker på rätt sätt samt att stimulera människorna till att
vilja bli bättre och bättre på sin uppgift (Forslund 2011, s. 183). För att utveckla de mänskliga
resurserna finns det flera olika metoder och några exempel på det är utbildning, träning,
möten, studiebesök, egna studier och utvecklingsprojekt (Forslund 2011, s. 192 ff). I 3 av 4
föreningar får ingen ungdomsledare lön utan de får belöning/förmåner på annat sätt, i förening
3 får alla ungdomsledarna timlön. En gemensam förmån som alla ungdomsledarna får i de
fyra olika föreningarna är att föreningen bjuder på utbildningarna som ungdomsledarna går.
Förening 1 ger även ekonomisk ersättning vid förlorad arbetsinkomst, långa resor och
liknande. De har även sammankomster två gånger om året för att få bättre gemenskap i
föreningen och att ungdomsledarna får tillfälle att byta idéer. Förening 2 har något liknande
men kallar det för kick off och har det vid säsongsstart. I förening 4 får ungdomsledarna
utöver utbildning även en klubboverall. När ungdomsledarna själva fick svara på frågan om
de tyckte att föreningen gav de stöd, blev svaren bland annat att 47 % blev stöttade med
utbildning, 41 % att de fick stöd genom uppskattning och 4 % svarade att de fick ersättning.
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En studie skriven av Ben Sawa och Sonia Swift handlar om hur företag i utveckling bör
tillgodose sina anställda som är deras största tillgång. I studien de har gjort diskuteras fem
aspekter om hur företag skapar fördelar med sina mänskliga resurser. Den första aspekten
handlar om att företag ska tro på individuellt ansvar och självständighet samt att skapa en
stark känsla för gruppsamarbete. Andra aspekten handlar om kulturen i företaget, det är av
vikt att skapa en kultur med kontinuerlig utbildning och mentorskap. Den tredje aspekten är
vikten av en utmanande arbetsmiljö. Fjärde aspekten handlar om öppen kommunikation och
samarbete och den femte och sista aspekten handlar om ett starkt ledarskap för att utmana och
stödja anställda till att nå större framgångar (Sawa & Swift 2013).
Ingen utav föreningarna som är med i studien arbetar tydligt efter de här fem aspekterna, men
2 av 4 föreningar arbetar med sammankomster och kick off som handlar om att få ihop
gruppen av ledare och utbyta idéer och kunskap mellan ungdomsledarna. Ungdomsledarna i
föreningarna får mycket eget ansvar just med att sköta träningarna, de runtomkring samt även
matcher, men att föreningarna finns där och stöttar upp när det behövs. Alla föreningarna
jobbar med att skicka sina ungdomsledare på utbildning, i vissa föreningar är det mer bestämt
att de ska gå utbildning för att få vara ledare på match medan i andra föreningar är det mer
frivilligt men att respondenterna uppmuntrar ungdomsledarna att gå på utbildning. I och med
att det är mer än en ungdomsledare per grupp/lag så blir det ett samarbete mellan
ungdomsledarna för att få en så bra träning som möjligt.
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6. Slutsats
_____________________________________________________________________________________________________	
  
	
  
Studiens slutskede mynnar ut till en slutsats där resultat och egna tankar kommer reflekteras,
även förslag på kommande forskning kommer att presenteras.
___________________________________________________________________________
Vi tror att idrottsrörelsen jobbar allt för lite med ledare och utvecklingsfrågor, idrottsrörelsen
talar vitt och brett om vikten av goda ideella ledare, men sällan om hur man kan rekrytera och
utbildar dessa ledare. Det finns ett hål att fylla i idrottsrörelsen, ledarna behöver utvecklas.
Det kan vara så att det första ansvaret inte ligger på föreningarna utan på förbunden, att
erbjuda utbildningar av god kvalitet som verkligen gör eldsjälarna till bättre ledare, som i sin
tur ger idrottarna en chans att bli så bra de kan bli. I ledningen i föreningar handlar det om att
se vilken form av utbildning ungdomsledarna behöver och sedan erbjuda dem det.
Utifrån vad vi kommit fram till i denna studie handlar idrottsföreningarnas framtid om att
komma ifatt och sköta en mer professionell verksamhet i form av att verkligen sköta om sin
personal och sina tillgångar. Det går kanske inte att ställa krav på sina ideella ledare men det
går att se till att dem har det så bra som möjligt i föreningen. Föreningen behöver inte
framföra det som ett krav, föreningen kan framföra det som en möjlighet att göra det
fantastiska arbetet de redan gör lite bättre. Det är förståeligt att föreningarna inte har
möjlighet att betala ut lön till alla ungdomsledare så som det ser ut idag. Därför är det extra
viktigt att visa stöd och uppskattning mot föreningens ungdomsledare.
Det syns en viss skillnad på hur bredd och elitföreningar jobbar med att rekrytera och utbilda
sina ungdomsledare. Baserat på svar ifrån våra respondenter så är en stor del av alla
ungdomsledare i breddföreningar föräldrar och rekryteringen av dessa sker av sig självt.
Tillskillnad från elitföreningar där det inte är lika många föräldrar som är ungdomsledare. Vi
får känslan av att respondenterna under intervjuerna tycker att det är onödigt arbete att lägga
ner energi på något som sköter sig själv. Men även om föräldrar kommer och erbjuder sig att
vara ungdomsledare så anser vi att föreningarna bör arbeta mer med att visa uppskattning till
sina ungdomsledare. För att visa uppskattning till ungdomsledarna kan föreningen erbjuda
dem att gå utbildningar, anordna träffar, ha personliga samtal.
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Ett förslag för att skapa stöd till ungdomsledare med mindre erfarenhet och för
ungdomsledare som saknar inspiration är att skapa ett forum på internet. Där ungdomsledarna
kan utbyta erfarenheter, inspirera och samverka, detta kan göras genom att lägga ut
träningsupplägg, bilder på övningar och ledarna får möjlighet att ställa frågor till varandra.
För föreningarna är det viktigt med enkelheten, vem som helst ska kunna komma och bli
ledare, detta ska leda till att föräldrar ställer upp och föreningen slipper lägga energi och
ekonomi på att rekrytera ledare. Detta leder i sin tur till att föreningen inte vågar eller kan
ställa krav på sina ideella ledare, vi förstår resonemanget men allt utvecklas och så även
idrotten och föreningarna. Som ideell ledare i en förening anser vi att det bör finnas ett
genuint intresse hos ungdomsledarna för antingen barn/ungdomar, träning, sporten eller
ledarskapet och detta kanske avgör vilken roll ungdomsledarna bör ha i föreningen. Vi tycker
att om ungdomsledarna har detta intresset och ställer upp med sin lediga tid så bör de också
vara intresserade av att bli bättre på det dem gör där, vilket betyder att de bör vara
intresserade av utbildning. Resultatet av studien visar dessutom att majoriteten av
ungdomsledarna vill gå flera utbildningar.
Vi har förslag på hur föreningarna kan jobba med att få fler utbildade ungdomsledare
samtidigt som de behåller föräldrarna i föreningen. Genom att låta föreningens aktiva börja gå
utbildningar redan vid 13-års åldern. För att sedan slussa in dessa som ungdomsledare för de
allra yngsta. Samtidigt som föräldrarna finns kvar som ledare. Det vill säga ungdomarna
sköter träningen men det finns vuxna på plats. Självklart ska de föräldrar som vill ha hand om
träningen få ha det, men då ska de även vara intresserade av att gå utbildning.
Intressanta frågor är bland annat om föreningar verkligen jobbar med att utbilda sina ledare,
men även hur föreningar bör jobba med att utbilda sina ledare för att få ett så optimalt
ledarskap som möjligt i föreningen. Vi har kommit fram till att föreningarna vi undersökte
jobbar med att utbilda sina ungdomsledare, dock läggs inte speciellt mycket kraft eller energi
på att få alla ungdomsledare att gå utbildningar eller för att få så skickliga ungdomsledare
som möjligt. Vi uppfattar det som om det inte anses vara viktigt nog, har de olika grupperna i
föreningen en ledare är man nöjd. Om dessa ledare är skickliga nog att lära ut rätt och agera
på rätt sätt är ett senare problem. Ett problem som inte alltid upptäcks eller som föreningen
rent av inte bryr sig om. Föreningarna är oftast nöjda så länge det finns ungdomsledare som
vill ställa upp.
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Under intervjuerna upptäckte vi en svårighet med föreningsspråket. När vi ställde frågor om
rekrytering under intervjun såg respondenterna det inte riktigt som om föreningarna arbetar
med rekrytering. Vi ser ändå att dem gör det på sätt och vis, det är kanske långt ifrån hur
företag jobbar med rekrytering, med specialiserad Human Resources personal men
föreningarna jobbar mer eller mindre med att få bra ledare i deras föreningar, om det sedan
handlar om att ha föräldramöten eller annonsera i forum är en annan sak, det är fortfarande en
rekrytering.
Vi tror på ett bättre samarbete mellan ungdomsledarna, föreningarna och Smålandsidrotten,
där även Smålandsidrotten behöver jobba med fler smarta lösningar för att få bland annat
ideella föräldrarna att vilja gå på utbildning. Kan man varje termin erbjuda vissa enkla och
icke idrottsspecifika utbildningar till föreningar i Småland så tror vi att man kommer få fler
ideella ledare att gå utbildningar. När utbildningarna finns lättillgängliga är det upp till
föreningarna att framföra detta till ungdomsledarna på ett lämpligt sätt, sedan är det i sin tur
upp till ungdomsledarna att verkligen ta tag i det och gå utbildningen när möjligheten ges.
Utifrån studien så har vi kommit fram till att det inte finns speciellt mycket likheter och
skillnader när det gäller bredd- och elitföreningar eller lag och individidrott när det gäller
rekrytering, utbildning och stöd av ungdomsledare. Det vi kan se är att det finns lika mycket
skillnader och likheter oberoende om föreningen är bredd eller elit eller om idrotten är lag
eller individuell. Med det menar vi att alla föreningar har sitt eget sätt att arbeta med
ungdomsledare men vissa saker har dem gemensamt.
Angående förslag till vidareforskning anser vi att det skulle vara intressant och angeläget att
studera forskningsfrågan på fler föreningar. Det vill säga hur föreningar arbetar med sina
ungdomsledare i andra kommuner i Sverige. Detta för att få ett bredare perspektiv på hur det
verkligen ser ut i Sverige.
Ett annat förslag som vi anser vara intressant är att studera hur ungdomsledare rekryteras,
utbildas och får stöd i förhållande till talangutveckling. Det vill säga jämföra hur
idrottsföreningar

arbetar

med

talangutveckling

och

hur

dem

arbetar

med

ledarskapsutveckling. Det är till sin fördel att studera stora föreningar som arbetar aktivt med
talangutveckling.
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8. Bilagor
8.1 Intervjuguide
	
  

Bakgrund:
1. Vilket år är du född?
2. Vart kommer du ifrån?
3. Hur ser din idrottsbakgrund ut? Aktiv/ledare?
4. Vilken position har du i föreningen?
5. Hur länga har du jobbat i den positionen?
6. Hur länge har du jobbat i föreningen?
7. Högsta utbildningsnivå? Vad för typ av utbildning?
8. Har du någon idrottsspecifik utbildning?
Huvudfrågor:
9. Har du själv varit ungdomsledare i en idrottsförening?
10. Vad har ungdomsledarna för uppgifter?
11. Vilken ålder är ungdomsledarna i er förening i?
12. Vad har ungdomsledarna för utbildning?
13. Jobbar ni med att utbilda era ungdomsledare? Hur i så fall?
14. Hur rekryterar ni era ungdomsledare?
15. Hur ser rekryteringsprocessen ut?
16. När ni rekryterar en ny ungdomsledare, vilka egenskaper är viktiga då?
17. Hur arbetar ni med att ge stöd till era ungdomsledare?
Lön/uppskattning/gåvor/ersättningar.
18. Frågor om föreningens ungdomsledare är ideella eller avlönade?
19. När ni söker nya ungdomsledare är det viktigt att ungdomsledarna har haft tidigare
ledarroller?
20. Hur anser du att ett bra ledarskap ser ut?
(Uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserade frågor, strukturerande frågor, tystnad,
tolkande frågor)
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8.2 Webbenkät
. Kön?
Man
kvinna
.

Ålder?

.

>17
18-25
26-40
41<
Vart kommer du ifrån?

. Vilken är din samlevnadsform?
Ensamboende
Sammanboende
Annat
.

Vilket är ditt civilstånd?
Singel
Gift
I ett förhållande
Skild

.

Har du tidigare varit aktiv i den idrott som du idag är ledare i?
Ja
Nej

.

Har du tidigare varit aktiv i en annan idrott?
Ja
Nej

.

Har du tidigare varit ledare i en idrottsförening?
Ja
Nej

.

Om svaret är ja på ovanstående fråga. Vilken/vilka idrotter?

. Hur länge har du jobbat i föreningen som ledare?
>1-5år
6-10år
11-20år
21<
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.

Högsta utbildningsnivå?
Grundskola
Gymnasiet
Högskola/universitet

.

Har du någon idrottsspecifik utbildning inom den idrotten du idag är ledare?
Ja
Ja, samt i fler idrotter
Nej
Nej, men i en annan idrott.

.

Vad har du för uppgift som ungdomsledare? Hur länge arbetade du som
ungdomsledare i föreningen innan du blev erbjuden någon form av utbildning?
0-6 månader
7-12 månader
12-24 månader
24< månader

.

Var du då intresserad av att gå den utbildningen?
Ja
Nej

.

Önskar du att få gå på fler utbildningar?
Ja, alla sorters utbildningar.
Ja, pedagogikutbildning.
Ja, idrottsspecifikutbildning.
Ja, kostutbildning.
Ja, fysiologi och anatomi.
Nej
Övrigt:

.

Hur gick det till när du rekryterades till föreningen?
Jag bad om att få vara ledare
Jag blev tillfrågad att bli ledare
Jag ansökte om att få vara ledare
Övrigt:

.

När du först blev ungdomsledare kände du dig då säker i den rollen?
Ja, föreningen gav mig bra förutsättningar
Ja, jag hade tidigare varit ledare.
Nej
Övrigt:
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.

	
  

Känner du att din förening ger dig stöd? (välj de som stämmer överens)
Uppskattning
Lön
Gåvor
Ersättning
Utbildning
Inget stöd
Övrigt:
Nämn tre viktiga ledaregenskaper hos dig själv:

8.3 Procentuell fördelning webbenkät
	
  
	
  
Fig.1
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Fig.6
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Fig.7
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Fig.9
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Fig.10
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Fig.13
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