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Abstract 

 

Problemområde: 

Idrottsrörelsen i Sverige är i mångt och mycket uppbyggd och drivs av ideella krafter, en vital 

del är den stora mängd idrottsledare som är aktiva inom föreningslivet. Dock är ledarfrågan 

ett stort problem för idrotten. Forskning visar på att det inom idrotten finns ett stort tapp på 

aktiva ungdomar. Hur skulle idrottsrörelsen kunna ta vara på kunskapen hos ungdomarna? 

Utifrån denna problematik, att idrotten är starkt beroende av ledare samtidigt som det upplevs 

allt svårare att få ledare att ställa upp, vill vi undersöka och söka svar på frågan varför unga 

individer som slutat vara aktiva inom idrotten ändå väljer att stanna kvar och vara ledare.  

 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att studera och öka förståelsen kring varför ungdomar (16-25) 

väljer att vara kvar inom idrotten som ledare efter sin aktiva karriär. 

 

Metod: 

Metoden som använts i denna studie är en kvalitativ forskningsstrategi. Det empiriska 

materialet har inhämtats med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Studien har genomförts 

med respondenter från Småland och Skåne. 

 

Slutsats: 

Frågan vi ställer oss är varför en ung person som aktivt deltagit i idrotten inte lämnar idrotten 

helt utan väljer att stanna kvar som ledare. Detta kan ha många förklaringar men vi tror att 

nyckeln till att förstå detta val kan sammanfattas med ett citat, “kärleken till sporten”. En 

gemensam nämnare som kan urskiljas är att de alla nämner just glädjen och att alla verkar ha 

någon form av dragningskraft till just sina idrotter som gör att de inte kan tänka sig att lämna 

idrottens värld. Med utgångspunkt i Antonovskys teori om KASAM kommer vi fram till att 

nyckeln till att behålla ledarna ligger i att föreningarna tidigt skapar ett intresse och ett 

engagemang för idrotten och ledarskapet. 



 

Förord 

 

Vi vill till att börja med rikta ett stort och varmt tack till samtliga respondenter som deltagit i 

studien. Utan ert deltagande och den hjälp det medförde hade studien inte kunnat genomföras, 

tack för er tid. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Marie Hedberg vid Linnéuniversitetet i Växjö för den 

vägledning, tips och råd vi fått under studiens gång. 

 

Studien har givit oss många nya tankar, vi har även inkasserat mängder med kunskaper som vi 

hoppas och tror ska hjälpa oss i framtiden 
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1. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrund kring unga ledare i idrottssverige. Avsnittet mynnar ut i 

en diskussion kring varför detta ämne valdes ut som problemområde och ligger till grund för 

studiens syfte. 

 

Idrottsrörelsen är idag en verksamhet som engagerar en stor del av Sveriges barn och 

ungdomar. Den är utan tvekan den mest populära fritidsysselsättningen och utan alla 

engagerade ledare skulle det vara omöjligt att bedriva en verksamhet av denna storlek. Inom 

idrottsrörelsen finns idag mer än 650 000 ledare och de flesta arbetar ideellt 

(Riksidrottsförbundet (RF), 2012:1). Detta bekräftas även i en rapport från RF (2011:6). I en 

studie av RF (2011:11) definieras en idrottsledare som "ledare, tränare, styrelsemedlem eller 

liknande uppdrag inom någon idrottsförening". Enligt ovanstående definition fanns det, enligt 

studien, nästan 700 000 idrottsledare i Sverige, vilket är nästan var tionde svensk i åldern 7-70 

år (se bilaga 1). Två tredjedelar (460 000) av dessa är män och en tredjedel (240 000) är 

kvinnor. Förhållandevis få är ledare i åldersgruppen mellan 20-29 år. En förklaring kan vara 

att många tappar kontakten med föreningen när de själva slutar vara aktiva men att de 

återkommer i samband med att deras barn börjar med föreningsidrott (RF, 2011:11). 

 

Norberg (2013:7) skriver i sin rapport att det inom idrottsrörelsen genomförts omfattande 

insatser under senare år, i syfte att få fler unga att fortsätta föreningsidrotta längre upp i 

åldrarna. Inte minst inom ramen för den stora och statligt finansierade utvecklingssatsningen 

Idrottslyftet. Samtidigt visar aktuell statistik på att den faktiska utvecklingen går i motsatt 

riktning. De analyser som gjorts av det lokala aktivitetsstödet till lokala idrottsföreningar 

indikerar att aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten minskat under senare år i en 

omfattning som inte enbart kan förklaras med sjunkande ungdomskullar. Han nämner även att 

nedgången är störst bland äldre ungdomar (13–20 år) och hos flickor. (Norberg, 2013:7) 

 

Norberg (2013:9) menar vidare att det inte råder någon tvekan om att föreningsidrottens barn- 

och ungdomsverksamhet har en förmåga att skapa ett stort mervärde för både individ och 

samhälle. Idrott och fysisk aktivitet kan främja folkhälsa och välbefinnande, ge fysisk 

rekreation, gemenskap och meningsfulla fritidssysselsättningar. Ur detta perspektiv kan 
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ambitionen att få unga att stanna kvar inom föreningsidrotten ses som en välfärdspolitisk 

strategi i syfte att sprida föreningsidrottens många och positiva mervärden till så stora grupper 

som möjligt – och så länge som möjligt. (Norberg, 2013:9) 

 

Meckbach och Larsson (2011:6) anser att idrottsrörelsen har en återkommande fråga som de 

brottas med. Trots att många engagerar sig som ledare syns tydliga tecken på ledarbrist, 

frågan de ställer sig då är: Hur man ska kunna engagera och utbilda kunniga och duktiga 

ledare? Meckbach och Larsson menar också att en allt viktigare grupp för ledarrekrytering är 

ungdomar och att det inom idrottsrörelsen under senare år också har gjorts ett antal satsningar 

på unga ledare, många med bra resultat. (Meckbach och Larsson 2011:6) Problemet med för 

få unga ledarprofiler är även uppmärksammat i USA där man i en kvalitativ studie med före 

detta sportkaptener från high-school, uppgav att ingen av dem hade blivit formellt tränade av 

sina coacher för en ledarskapsroll. Detta trots det synbara behovet av 

ungdomsledarutveckling. Resultaten pekar på att en sådan utbildning inte sker avsiktligen 

inom kontexten av idrotts- och fysisk aktivitet, vilket författarna till artikeln ställer sig 

frågande till (Gould & Voelker, 2012:38). 

 

Utifrån ovanstående problematik, att idrotten är starkt beroende av ledare samtidigt som det 

upplevs allt svårare att få ledare att ställa upp, vill vi söka svar på frågan varför unga individer 

som slutat vara aktiva i sin idrott väljer att fortsätta som ledare samt hur tre föreningar arbetar 

med denna fråga. Genom att svara på frågan och öka kunskapen kring vad som motiverar 

unga att bli ledare är ambitionen att belysa exempel på strategier kring hur man kan locka fler 

unga att bli ledare. 

 

Vi är tre studenter på Linnéuniversitetet i Växjö som läser sista året på Coaching och Sport 

Managementprogrammet. Bakgrunden till valet av studie grundar sig i att vi alla tre har varit 

ledare inom idrotten sedan ung ålder. Anledningen till att ta sig an en ledarroll skiljer sig dock 

oss emellan där skador, intresse och yttre faktorer är tre olika anledningar till varför vi blev 

ledare. 
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1.1 Syfte 

 

Att studera och öka förståelsen kring varför ungdomar (16-25) har valt att vara kvar inom 

idrotten som ledare efter sin aktiva karriär. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

 

 Vad karaktäriserar en ung ledare? 

 Hur ser den unga ledarens aktiva bakgrund ut? 

 Hur påverkades personens val att bli ledare utifrån teorin kring känslan av 

sammanhang? 

 Hur arbetar föreningar för att rekrytera och behålla unga ledare? 

 

1.1.2 Avgränsningar 

 

Vi har valt att definiera unga idrottsledare som personer i åldrarna 16-25. Valet av att 

definiera unga ledare på detta sätt grundar sig i att studier visar att ett stort tapp på 

ungdomssidan uppstår inom detta åldersspann (Norberg, 2013:7). Även en rapport från RF 

(RF, 2011:11) visar på att förhållandevis få individer i dessa åldrar är ledare. En ytterligare 

anledning är SISU Idrottsutbildarnas projekt inriktat mot unga ledare där de definierar unga 

ledare som personer mellan 16-25 år (SISU, 2014). 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för relevant forskning kring det valda ämnet. I kapitlet följer ett antal 

underrubriker som var för sig belyser olika frågor. 

 

I sin rapport “Unga i och om framtidens idrottsorganisering” skriven av Susanna Hedenborg 

och Johan Glaser (2013:62) anses delaktighet vara viktigt i en kartläggning om hur ungdomar 

vill att framtidens idrottsrörelse ska bedrivas. De nämner vidare att delaktighet kan ses på 

flera sätt. Det kan handla om att sitta i styrelserummen eller i kommittéer, men det kan också 

handla om att få vara med och bestämma hur ens idrottsaktivitet ska vara uppbyggd. Det är 

genom delaktighet som det skapas förutsättningar för förändring inom föreningsidrotten efter 

ungdomars egna önskemål och på deras egna villkor. (Hedenborg & Glaser, 2013:62) Om 

man frågar idrottslärare, ledare och föräldrar vilka psykosociala fördelar som finns med att 

delta i ungdomsidrott så tas ofta utvecklandet av viktiga livskunskaper upp. Ledarskap är en 

av dessa levnadsfärdigheter som kanske är viktigare att utveckla hos dagens ungdomar än 

någonsin tidigare.  (Gould & Voelker, 2012:38) Även RF (2006: 5) tar i sin rapport upp att 

utbytet av att vara aktivitetsledare är mångfaldigt. Majoriteten av de intervjuade ledarna talade 

om många positiva effekter som behållning av ledarskapet. Enligt idrottsledarna har det 

idrottsliga ledarskapet ett högt värde och det har kommit att betyda mycket för den enskilde 

ledarens personliga utveckling. Man lär sig mycket av att vara ledare och att man utvecklas på 

olika sätt, vilket beskrivs närmare i rapporten. Den lärdom man gör är användbar såväl i 

arbetsliv som på fritiden (RF, 2006: 5).  

 

I Thedin Jakobsson och Engströms rapport (2008:44) diskuterar de faktorer som är avgörande 

för att ungdomar stannar kvar i idrotten. De kommer bland annat fram till att ungdomarna 

ansåg det vara betydelsefullt att ingå i ett sammanhang med andra aktiva och ledare som 

delade samma intressen. Idrotten fick dem även att känna ett ökat välbefinnande och 

medverkar till att de upplever sig psykiskt och fysiskt starka. Till en början upplevde de att 

föräldrarna haft en stark påverkan och gjort det möjligt för dem att idrotta men efter hand 

hade föräldrarnas engagemang fått mindre betydelse. Att idrotta hade blivit förkroppsligat, 

något de inte kunde vara utan. Att vara idrottsutövare var nu en viktig del av deras identitet. 

En slutsats författarna drar utifrån detta är om möjligheterna att behålla ungdomar längre upp 
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i tonåren ökar om tyngdpunkten i verksamheten riktas mer mot lärande, delaktighet och 

gemenskap (Thedin Jakobsson & Engström, 2008:44).  

 

2.1 Varför väljer man att bli ledare? 

 

Enligt Bourdieu (Engström, 2010: 85) harmonierar olika samhällsklassers habitus (livsstil och 

smak, förf. anm.) mer eller mindre med det utbud som finns. Ett flertal studier har också visat 

att medelklassen och den övre medelklassen, med förhållandevis högt ekonomiskt och/eller 

kulturellt kapital, är särskilt intresserade av det rådande utbudet av olika former av 

idrottsutövande. Studierna stöder tesen att smaken för olika sporter och motionsutövning är 

relaterade till social position och kulturellt kapital. Valmöjligheterna är både begränsade och 

reglerade av den kulturella och sociala kontext man har vuxit upp i och för närvarande tillhör. 

Människors preferenser för olika idrottsaktiviteter kan därför ses som kulturella uttryck. 

(Engström, 2010:85) I en av RF:s FoU-rapporter (2006:5) redovisas ett resultat som visar att 

de motiv aktivitetsledarna har haft för att bli ledare i allmänhet inte är detsamma som de 

sedan har för att fortsätta sitt engagemang. De främsta motiven till engagemanget som ledare 

är relaterade till samvaron med de egna barnen. Andra betydelsefulla drivkrafter är ett intresse 

för idrotten och för att praktisera ett ledarskap. I rapporten menar de vidare att engagemanget 

som ledare tillgodoser både så kallade investeringsvärden och egenvärden. Som ledare 

utvecklar man sina relationer till de egna barnen och till barnens kamrater samt deras 

föräldrar. De nämner också att ledarskapet är personligt utvecklande och ger möjligheter till 

att tillgodose egna fritids- och idrottsintressen. Engagemanget utgör också en stimulans i 

vardagen – det ger avkoppling från arbete och en rikare social gemenskap. (RF, 2006:5) I 

“Svenska folkets idrotts- och motionsvanor” (RF, 2011:12) framgick det att av de som inte 

redan var idrottsledare svarade cirka 30 procent att de skulle kunna tänka sig att bli det, dock 

under vissa premisser. I huvudsak var det bristande tid som hindrade många från att bli 

idrottsledare. Det var i huvudsak personer i åldersspannet 20-39 år som angav detta som skäl. 

Många högutbildade med hög hushållsinkomst svarade att de skulle kunna tänka sig att bli 

idrottsledare om de hade mer tid (RF, 2011:12).   
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2.2 Vad innebär det att vara ledare? 

 

I RF:s handslagsrapport (2007:10) menar forskaren Tomas Peterson att ledare inom idrottens 

barn- och ungdomsverksamhet har två övergripande uppdrag, dels föreningsfostran vilket är 

det uppdrag som kommer från samhället, dels tävlingsfostran vilket är idrottens eget uppdrag. 

Det förra handlar om att utveckla demokratiska tanke- och handlingsformer samt att ge barn 

och ungdomar möjligheter till att idrotta och att vara delaktiga i och ta ansvar för sin 

idrottsutövning. Tävlingsfostran innebär å andra sidan att lära barnen och ungdomarna att 

handskas med vinster och förluster, medtävlare och motståndare samt att förbereda dem för 

att kunna prestera så bra som möjligt i ett idrottsligt tävlingssammanhang. (RF, 2007:10) I en 

annan av RF:s rapporter (2006:5) diskuteras några områden som författarna menar behöver 

utvecklas, såsom stödet under introduktionsfasen som ledare, behovet av utvärdering och 

behovet av att synliggöra idrottsledarens uppdrag och kompetens (RF, 2006:5). 

 

2.3 Unga ledare behöver stöd 

 

Trots det stora engagemanget som finns för idrotten samt vetskapen om det stora antalet 

ledare som valt att engagera sig i idrotten finns det fortfarande frågetecken kring hur idrotten 

ska kunna bibehålla kunniga och duktiga ledare framöver. Ledare är en vital del av 

idrottsrörelsen och dess verksamhet, under senare år har olika satsningar på framförallt unga 

ledare genomförts. Tidigare studier visar på att många unga idrottare även har någon form av 

ledaruppdrag. Forskning visar på att drygt hälften av alla 19-20 åringar har haft ledaruppdrag. 

Majoriteten av dessa rekryteras från de egna leden, dock visar forskning att ungdomar som 

lämnar idrotten av olika anledningar allt som oftast gör det för gott (Larsson & Meckbach, 

2012). 

 

Larsson och Meckbach (2012) påpekar att ungdomar som väljer att avsluta sin aktiva 

idrottskarriär i tidig ålder har fortfarande intresset av att engagera sig som ledare. Problemet 

är att de inte blir tillfrågade. Vidare menar de att stödjande miljöer för unga ledare är en viktig 

del, speciellt vid nyrekrytering och vid starten av ett ledaruppdrag. Ett exempel på hur vissa 

arbetar för att unga ledare ska känna stöd är genom att ge den unga ledaren en mentor, en 

äldre och mer rutinerad ledare som finns i föreningen. Den unga ledaren kan då vända sig till 

sin mentor vid frågor eller funderingar (Larsson & Meckbach, 2012). 
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Att bli sedd och att känna trygghet är två viktiga aspekter för unga ledare. I många fall 

rekryteras en ledare och antas bedriva träning och dylikt på ett bra sätt, för unga ledare är det 

dock viktigt att få uppmärksamhet från någon i föreningen, ett tecken på att man är uppskattad 

och känner en bekräftelse. Oftast sker detta genom deltagare eller deras föräldrar, här är det 

viktigt att poängtera att det är av stor vikt för den unga ledaren att även få bekräftelsen från 

någon erfaren ledare eller någon som arbetar i föreningen. En annan sorts bekräftelse kan vara 

i form av arvode eller utbildning, föreningar måste också ta hänsyn till att det är just en ung 

ledare. De kan själva vara mitt i sin skolgång, vilket medför att extra stöd krävs för att klara 

av sitt ledaruppdrag och sin skolgång (Larsson & Meckbach, 2012). 

 

Vetskapen om att det finns mer erfarna personer i en förening till hands när svårhanterliga 

situationer uppstår är något som skapar trygghet hos den unga ledaren. Delat ledarskap är ett 

scenario som kan skapa trygghet, med detta sätt introduceras de unga ledarna in i idrotten med 

stöd från någon mer erfaren ledare. Ett sätt att skapa trygghet är genom kunskap, antingen hos 

den unga ledare eller hos någon annan som den unge ledaren kan vända sig till. 

Återkommande menar Larsson och Meckbach (2012) att ett mentorskap är något som hjälper 

unga ledare in i idrotten på ett bra sätt (Larsson & Meckbach, 2012). 

 

Larsson och Meckbach (2012) menar att unga idrottare som visar framfötterna och vågar ta 

för sig både på och vid sidan av planen i sin idrott ses ofta som ett “ledarämne”. Allt som 

oftast förväntas dess individer även ha eller ha möjligheten att utveckla ett gott 

självförtroende, vilket leder till att föreningar inte lägger resurser på att skapa en stödjande 

miljö. Larsson och Meckbach fokuserar på att förändring krävs när det gäller vilka grupper av 

unga individer som blir tillfrågade om att vara ledare. Vidare diskuterar de kring den 

förändring de anser var nödvändig för att unga ledare ska finnas kvar i framtiden. Trots 

vetskapen om att stödjande miljöer är en viktig faktor gällande rekrytering och behållande av 

unga ledare är det fortfarande svårt att engagera föreningar i detta arbete (Larsson & 

Meckbach, 2012). 

 

I “Unga och föreningsidrotten” (Trondman, 2005: 79), en presentation av en studie gjord på 

3000 ungdomar i åldern 13-20 år, drar man slutsatsen att idrottsrörelsen erbjuder unga 

människor att vara ledare i nästan samma utsträckning som alla andra verksamheter 

tillsammans. Man tar även upp att 16 % av de tillfrågade ungdomarna i studien har eller har 
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haft uppdrag som ledare i en förening, vilket medför att drygt åtta av tio (84 %) inte har denna 

erfarenhet. 19 % av de som aldrig har varit idrottsledare uppger att de är intresserade vilket 

innebär att var femte ungdom är en potentiell idrottsledare. Det är totalt 84 % som uppger att 

de aldrig blivit tillfrågade om de skulle vilja bli ledare och av de 19 % som uppgav att de var 

intresserade av att bli ledare är det 72 % som aldrig har blivit tillfrågade om de skulle kunna 

tänka sig att bli idrottsledare (Trondman, 2005:79). 

  



Kärleken till sporten 

En kvalitativ undersökning om varför ungdomar stannar kvar inom idrotten efter sin aktiva karriär 

 

9 

 

3. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilken forskningsstrategi som använts i studien. Därefter följer 

diskussioner kring ett antal begrepp inom den valda strategin och en kort summering över hur 

studien genomfördes.  Slutligen följer en redogörelse för hur urvalet gått till samt 

diskussioner kring intervjuguide och tolkning. 

 

När en forskningsstudie ska genomföras är det av stor vikt att välja den “rätta” 

forskningsstrategin. Bryman (2002:33) beskriver att forskningsstrategin vanligtvis delas upp i 

två spår, kvantitativ respektive kvalitativ forskningsstrategi. I den kvalitativa strategins syn på 

förhållandet mellan teori och praktik är det ett induktivt synsätt som används. Den tydligaste 

skillnaden mot en kvantitativ strategi är att kvalitativ forskning brukar vara mer inriktat på ord 

än siffror. Fokus ligger på individers subjektiva uppfattning och tolkning av sin sociala 

verklighet (Bryman, 2002:249). 

 

Den kvantitativa strategins fyra viktiga drag är mätning, generalisering, kausalitet och 

replikation. Med detta sagt menas att kvantitativ forskning handlar om insamling av numerisk 

data samt att förhållandet mellan teori och praktisk forskning präglas av ett deduktivt synsätt. 

Inom kvantitativ forskningsstrategi används den naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt (Bryman, 2002:77). 

 

3.1 Undersökningsdesign & undersökningsmetod 

 

Att enbart bestämma sig för vilken av dessa två strategier som passa bäst för studien räcker 

inte. Två viktiga frågor, vilka påverkar en hel rad taktiska ställningstaganden och som måste 

tas i beaktning är, hur man konkret ska utföra forskningen och analysera den insamlade datan. 

Besluten rör val av undersökningsmetod och undersökningsdesign. Dessa två begrepp är 

viktiga att särskilja.  Undersökningsmetod utgör en teknik för insamling av data exempelvis 

enkäter, ett strukturerat intervjuformulär eller en deltagande observation. 

Undersökningsdesign utgör en ram för insamling av data. Valet av design speglar de 

ställningstaganden som gjorts angående vilken prioritet som ska ges ett antal dimensioner 

eller aspekter av forskningsprocessen. Exempel på det kan vara vikten forskaren lägger på 
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bland annat “kausala samband mellan olika variabler, generalisering till större grupper av 

individer än dem som konkret deltagit i undersökningen, förståelse av olika beteenden och 

den mening dessa har i de specifika kontexter där de är en del av samt en bedömning över tid 

av olika sociala företeelser och de samband som finns mellan dem.” (Bryman, 2002:42).  

 

I denna studie valde vi att använda oss av den kvalitativa forskningsstrategin då vi vill 

undersöka respondenternas syn på sin roll inom idrotten. Valet av metod ger goda möjligheter 

till att få exakta, uttömmande och personliga svar från respondenterna. Semi-strukturerade 

intervjuer kommer att användas som datainsamlingsmetod för att skapa möjligheten för 

respondenten att ge personliga och uttömmande svar. Möjligheten till att ställa följdfrågor 

som anknyter till något respondenten sagt är en viktig anledning till varför denna metod har 

valts. 

 

Intervjuerna har genomförts av en, två eller tre forskare beroende på ekonomiska och 

tidsekonomiska faktorer, samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en dator eller en 

mobiltelefon, för att sedan kunna transkriberas. Två olika intervjuguider har skapats, den ena 

till ledare och den andra till föreningsrepresentanter (se bilaga 2-3).  

 

3.2 Reliabilitet, Validitet & Replikation 

 

För bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar är reliabilitet, validitet och 

replikation tre viktiga kriterier Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en 

undersökning blir samma om undersökningen skulle göras på nytt, eller om det påverkas av 

tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Reliabilitet används oftast vid kvantitativa 

undersökningar då det intressanta är huruvida ett mått är stabilt eller inte. Precis som namnet 

antyder handlar replikation om upprepning eller reproduktion, Ibland vill en forskare replikera 

de resultat andra forskare kommit fram till. Exempelvis om denne tror att resultaten är 

missvisande. Validitet handlar om en bedömning av slutsatserna från en undersökning hänger 

ihop eller inte. Det finns olika typer av validitet, begreppsvaliditet vilket främst gäller 

kvantitativ forskning med strävan att komma fram till mått på samhällsvetenskapliga begrepp. 

Intern validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan 

flera variabler är hållbart eller ej. Extern validitet väcker frågan om resultaten från en 
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undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten (Bryman, 

2002:43,44). 

 

Reliabilitet och validitet handlar i grunden om hur pass tillräckliga och noggranna mätningar 

är. Det finns två olika typer av reliabilitet respektive validitet, extern reliabilitet, intern 

reliabilitet, extern validitet samt intern validitet. Extern reliabilitet handlar om upprepbarhet 

medan intern handlar om hur ett forskarlag bestämmer hur de ska tolka vad de ser och hör. 

Extern validitet innebär i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till olika sociala 

miljöer och situationer. Intern validitet betyder att de observationer forskaren gör ska 

överrensstämma med de teoretiska idéer som också utvecklas (Bryman, 2002:257,258). 

 

Vissa författare har försökt tillämpa dessa två begrepp på den kvalitativa forskningen medan 

andra anser att begreppens grund i den kvantitativa forskningen gör dem olämpliga och 

oanvändbara i ett kvalitativt sammanhang. Lincoln och Guba anser att det behövs alternativa 

termer och andra bedömningsformer för kvalitativa studier. Bland annat föreslår de 

trovärdighet som ett kriterium för hur bra en kvalitativ studie är. De tidigare nämnda 

kvantitativa kriterierna har paralleller i olika aspekter av trovärdigheten (Bryman, 

2002:43,44). 

 Tillförlitlighet motsvarar intern validitet, hur troliga eller sannolika resultaten är. 

 Överförbarhet motsvarar extern validitet, om resultaten kan tillämpas i andra 

kontexter. 

 Pålitlighet motsvarar reliabilitet, huruvida resultaten blir detsamma vid ett annat 

tillfälle. 

 Konfirmering motsvarar objektivitet, om forskaren haft kontroll över sina 

värderingar, de får inte påverka undersökningen.    

Gällande den externa reliabiliteten tror vi att denna blir låg i denna studie, på grund av olika 

kunskaper och bakgrund hos forskaren blir förmodligen resultatet annorlunda. För att höja 

den externa reliabiliteten krävs förmodligen forskare med exakt samma kunskap och 

bakgrund som oss. Den interna reliabiliteten anser vi dock vara högre än den externa. Detta 

med anledning av att minst två personer från forskarlaget varit närvarande vid varje intervju. 

Detta för att få en så samstämmig tolkning som möjligt.  
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Den externa validiteten i denna studie kan sägas vara låg. Detta ser vi dock inte som något 

problem då syftet med studien inte var att generalisera. Dock anser vi att resultaten kan vara 

en fingervisning på varför ungdomar väljer att stanna kvar i idrotten efter sin aktiva karriär.  

 

Replikation av denna studie anser vi var ganska lätt att genomföra. Som vi nämnde tidigare 

kan en anledning till replikation vara att resultatet anses vara missvisande. Vi anser att en 

replikation är genomförbar och antar att intervjuer med samma respondenter och samma 

intervjufrågor skulle ge samma svar. Svaren kommer sedan tolkas av en annan forskare och 

förmodligen mynna ut i ett annorlunda resultat mot det vi har fått. 

 

3.3 Urval 

 

Urvalsmetoden som har använts är ett medvetet val av respondenter, vilken används med 

anledning av att studien kräver ett antal urvalskriterier. Valet av idrotter har således påverkats 

av valet av respondenter. En form av snöbollsurval har även använts i syfte att komma i 

kontakt med “rätt” person i föreningar. Med snöbollsurval menas att forskaren får kontakt 

med ett litet antal människor som är relevanta för studien. Därefter tar forskaren hjälp från 

dessa individer för att skapa kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2002:115). Nedan 

följer urvalskriterierna för denna studie. 

 

 Respondenter i åldrarna 16-25 år. 

 Ledare i någon idrott de själva ej utövar. 

 Respondenter från Skåne och Småland - ekonomisk aspekt. 

 

För att komma i kontakt med de respondenter som medverkar i denna studie skickades ett 

mail ut med information om vilka vi är, vad vi studerar samt vad undersökningens syfte var 

(se bilaga 4 & 5). Vi bad respondenterna att föreslå tid och plats för intervjun. Därefter togs 

en kontakt för att boka in intervjuer för de som var intresserade att delta i studien. 

 

Urvalet i denna studie speglar inte hela idrottsrörelsen. Deltagarna i studien har valts ut av 

forskarlaget i och med vissa kriterier som var tvungna att uppfyllas. Detta anses dock inte 

vara något problem då syftet inte var att skapa en generell bild eller överhuvudtaget göra 

några generaliseringar. Studiens resultat visar på hur situationen har upplevts av just de 
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utvalda respondenterna. Givetvis kan resultaten ge en hint om vad som är viktigt i arbetet med 

unga ledare. 

 

3.4 Etik 

 

Gällande etiska frågor i samband med en undersökning finns det ett antal principer som 

forskaren måste ta hänsyn till. Bryman (2002:440) beskriver några av dessa. Forskaren har en 

skyldighet att informera deltagarna i studien om studiens syfte, de ska dessutom få reda på 

vilka moment som ingår i studien. Deltagarna ska även göras medvetna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de får avsluta sitt deltagande när som helst under studien. 

Denna princip benämns Informationskravet. Samtyckeskravet, vilket innebär att det är av stor 

vikt att klargöra att de har rätt att bestämma över sin egen medverkan är en ytterligare princip 

som beskrivs av Bryman (2002:440). Inom denna princip ingår även att vid studier med 

minderåriga som deltagare kan ett godkännande från föräldrar eller vårdnadshavande krävas. 

Nyttjandekravet är ytterligare en princip som beskriv, vilken innebär att svaren respekteras 

och att de endast används för den specifika studien. Till sist är det endast 

Konfidentialitetskravet kvar som innebär att uppgifter om deltagarna i studien har rätt till 

anonymitet, uppgifter som rör deltagande personer ska förvara så inte obehöriga kan komma 

åt dem. (Bryman, 2002:440,441) 

 

Vid sökandet av intervjuer skickades ett mail ut till tilltänkta respondenter, där vi beskrev 

studiens syfte samt varför vi just kontaktat den individen eller föreningen. Vi klargjorde även 

i mailet att det var frivilligt att ställa upp och att det var deras eget val som avgjorde sitt 

deltagande. När det var dags för intervjuerna att äga rum förklarades studiens syfte ytterligare 

en gång, samt frågan om konfidentialitetskravet togs upp och de tillfrågades om deras namn 

fick användas i studien. Samtliga respondenter medgav att deras namn fick användas i 

studien. 

 

3.5 Intervjuguide 

 

Som vi tidigare nämnt har två olika intervjuguider skapats, detta med anledning av att 

intervjuer har genomförts med både ledare samt föreningsrepresentanter från olika föreningar. 

I viss mån skiljer sig dessa två rent frågemässigt. Frågorna i intervjuguiden för ledare har vi 
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valt att dela in i tre teman, bakgrund, motivation och KASAM. Här är majoriteten av frågorna 

riktade mot den enskilde ledarens erfarenheter och uppfattning om olika situationer. 

Anledningen till indelning av frågor i teman är för att läsaren ska kunna få en bättre och 

enklare överblick då svaren ska presenteras och analyseras i ett senare skede i arbetet. 

Frågorna är utformade utifrån arbetets frågeställningar. 

 

Intervjuguiden till föreningsrepresentanter är även den uppdelad i teman, i detta fall bara två 

stycken. Bakgrund och rekrytering/uppföljning. Frågorna i guiden fokuserar på hur 

föreningen bedriver sitt arbete med unga ledare, allt från rekrytering till uppföljning. Det 

förekommer också frågor angående hur de anser att man borde arbeta i olika situationer där 

unga ledare är inblandade.  

 

3.6 Tolkning av intervjusvaren 

 

I våra ledarintervjuer strävar vi efter att kartlägga och undersöka den värld respondenterna 

upplever att de befinner sig i och hur de hamnade där. När det kommer till 

föreningsintervjuerna riktar vi in oss mer mot att undersöka hur föreningen arbetar med och 

skapar en trygg omgivning för sina ledare. Vi är väl medvetna om att det enbart med hjälp av 

intervjuer är svårt att få fram exakta bilder av ledarnas världsbild och anledningen till att de 

hamnade där. Vi tror dock att vi genom att jämföra det som ledarna väljer att framhålla vid 

intervjun med teorier utvalda för syftet, kan förklara en del av de bakomliggande faktorer som 

ligger bakom att respondenterna stannat kvar inom idrottsvärlden istället för att lämna 

föreningslivet helt.  

 

3.7 Kodning av intervjuer 

 

Vi har valt att koda intervjuerna genom att tematisera svaren vi fått. Svaren kodas in i sex 

olika teman, vilka är, Idrottsbakgrund, Motivation & framtid, Stöd & kommunikation inom 

föreningen, Uppskattning & utbildning från föreningen, Rekrytering av unga ledare och 

Utveckla ledarrekryteringen. Detta har genomförts med anledning av att underlätta tolkning 

och kodning av intervjusvaren samt för att tydliggöra resultatet för läsaren. 
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3.8 Respondenter 

3.8.1 Ledare 

 

Johan - Respondenten är en man som är ledare i en lagidrott (pojkar). Han är 23 år och har 

varit ledare i cirka tre år inom hockeyn. Aktiv som spelare var har från ung ålder upp till han 

var 20 år. 

 

David - Respondenten är en 22-årig man som för närvarande bor i Växjö. Som ung utövade 

denne man ett antal olika lagidrotter, vilka han slutade med som 17-18 åring. Han är ledare i 

en lagidrott (flickor) och har varit det i tre år. Innan dessa tre år var respondenten ledare i en 

annan förening i två år.  

 

Jenny - Respondenten är en 22-årig kvinna som har provat på både lagidrotter och 

individuella idrotter där huvudidrotten är konståkning. Under ett stort antal år har även 

respondenten varit ledare i en individuell idrott.  

 

Emilia - Respondenten är en 21-årig kvinna som har utövat gymnastik sedan hon var fem år 

gammal. Hon slutade vara aktiv efter gymnasiet och blev då ledare inom gymnastiken men 

har på senare tid gått tillbaka till att vara aktiv igen i kombination med ledarrollen. 

 

André - Respondenten är en 21-årig man som sysslat med både fotboll, handboll och 

innebandy under sin aktiva karriär. Han slutade efter gymnasiet och är nu ledare inom 

handbollen. 

 

3.8.2 Föreningsrepresentant 

 

Jan-Erik - Respondenten är en man som varit aktiv i den nuvarande föreningen i två år. Hans 

roll i föreningen handlar om rekrytering på ungdomssidan. Föreningen är en 

lagidrottsförening. 

 

Niclas - Respondenten är en man som varit i den nuvarande föreningen i cirka sex månader. 

Har rollen klubbchef i en förening som består av en rad olika sektioner, blandat med 

lagidrotter och individuella idrotter. 
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Marika - Är en kvinna med en lång historia av engagemang i en gymnastikförening. Hon har i 

cirka 10 års tid varit inblandad i olika roller och är nu ledaransvarig med ansvar för att stödja 

och hjälpa ledare. 
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4. Teori 

I detta avsnitt presenteras ett antal teorier. Till att börja med handlar det om motivations 

teorier för att slutligen redogöras för KASAM. 

 

Teorierna som används i studien har valts ut av forskarlaget. Vid starten av studien pågick 

diskussioner och funderingar kring vilken eller vilka teorier som skulle kunna vara 

användbara för studiens syfte. Ett större antal teorier lästes på för att få en bra grund inför det 

empiriska materialet. Med hjälp av det empiriska materialet valdes sedan nedanstående teorier 

ut att användas i studien. Detta med anledning av att dessa var de mest relevanta för att göra 

kopplingar till datan som samlats in. 

 

4.1 Motivationsteori 

 

Weinberg och Gould (2011:51) definierar begreppet motivation på följande sätt, 

 

"Motivation can be defined simply as the direction and intensity of one’s effort." 

                                                                            (Weinberg, Gould, 2011:51) 

 

Motivation är riktningen och intensiteten av en ansträngning. Mer ingående handlar 

riktningen av ansträngningen om huruvida en individ söker, drar sig till eller attraheras av en 

viss situation. Exempelvis kanske en student är intresserad av coaching men inte alls bryr sig 

om träningslära, då dras ansträngningen i riktning mot coaching. Intensiteten av 

ansträngningen handlar om hur mycket en individ anstränger sig i en viss situation. 

Exempelvis kan en student dyka upp på en föreläsning men inte anstränga sig för att hänga 

med, medan en annan student antecknar varje ord. Intensiteten av ansträngningen skiljer sig 

då mellan dessa två studenter. (Weinberg, Gould, 2011:51,52) 
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4.2 Participant-by-situation interaction model 

 

Participant-by-situation interactional model of motivation som visas ovan är en modell vilken 

beskriver hur personliga faktorer (personlighet, behov, intressen och mål) och situationens 

faktorer (ledarstil, faciliteternas dragningskraft, tidigare vinster/förluster) samverkar och på så 

sätt påverkar hur stark en individs motivation är i en specifik situation. Bästa sättet att förstå 

motivation är att beakta både person och situation för att se hur dessa interagerar med 

varandra (Weinberg, Gould, 2011:53).  

 

4.3 Prestationsmotivation 

 

Teorier om prestationsmotivation handlar om vad som motiverar människor till att agera. 

Nedan beskrivs Achievemet Goal Theory vilken är den prestationsmotivationsteori vi valt att 

utgå från. 

 

4.3.1 Achievement Goal Theory 

 

Enligt denna teori finns det tre faktorer som fastställer en persons motivation: måluppnåelse, 

upplevd förmåga och prestationsbeteendet. För att förstå motivationen hos en individ måste vi 

fastställa vad framgång och misslyckande betyder för den individen. Genom att fastställa en 

persons prestationsmål och hur de interagerar med individens uppfattning om kompetens, 

självförtroende och upplevd förmåga förstår man en individs motivation på bästa sätt 

(Weinberg & Gould, 2011:64).  
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4.4 KASAM 

 

I RF:s handslagsrapport (2007:12) tar de upp Antonovskys salutogena synsätt som ligger 

bakom deras grundläggande antagande om att känslan av sammanhang är viktig för att barn 

och ungdomar ska vilja delta i föreningsidrott. I rapporten har man anpassat användningen av 

hans begrepp till det sammanhang som studien ingår i och redovisat hur innebörden av dessa 

begrepp kan tolkas. 

 

Det första begreppet är begriplighet vilket syftar till att den tillvaro man upplever, den inre 

såväl som den yttre, ter sig konkret, gripbar och strukturerad istället för kaotisk, slumpmässig 

och oförklarlig. Genom erfarenheter som upplevs som strukturerade och sammanhängande 

formas begripligheten. Att kunna förutse händelser och göra relevanta bedömningar eller 

åtminstone kunna ordna och förklara oförutsedda händelser när de kommer, är värdefullt för 

känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005:44). I en sådan tillvaro kan även ett 

misslyckande bli en berikande erfarenhet, eftersom både positiva och negativa försök bidrar 

till djupare förståelse av hur både jag själv och min omgivning fungerar. Förståelse, 

information, struktur, regler och tydlighet är ord som associerar till begriplighet (RF, 

2007:12). 

 

Det andra begreppet är hanterbarhet och innebär att man upplever sig ha resurser nog att 

möta de krav och utmaningar som man ställs inför. En känsla av hanterbarhet formas genom 

att det är en balans mellan de krav som ställs och de resurser som individen har tillgång till 

(Antonovsky, 2005:45) Resurserna kan vara av materiella slag i form av fysiska redskap eller 

att rätt utrustning och material, men de kan också bestå av immateriella tillgångar som sociala 

relationer, passande kunskaper i form av motoriska färdigheter och kognitiva förmågor.  Ord 

som associeras till detta är resurser, kunskap, tillit, trygghet, kontroll och framtidstro (RF, 

2007:12). 

 

Det tredje och sista begreppet är meningsfullhet, av Antonovsky (2005:45) kallat för 

motivationskomponenten och i den bemärkelsen också den viktigaste. Det är detta tredje 

begrepp som tillsammans med de andra två utgör känslan av sammanhang. Känslan av 

sammanhang handlar inte främst om kognitiva aspekter utan snarare om upplevelsen av att 

vara delaktig och engagerad (Antonovsky, 2005:45–46). Innebörden av begreppet handlar om 
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att känna en positiv förväntan på livet, ha en framtidstro och att känna att de situationer man 

ställs inför är utmanande, intressanta och värda ett känslomässigt engagemang. Gemenskap, 

delaktighet, engagemang, lust och glädje, intresse, motivation och framtidstro är ord som 

förknippas med meningsfullhet (RF, 2007:12). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att: 

”Känslan av sammananhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.” - (Antonovsky, 2005:46). 
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5. Empiri 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Resultatet är en sammanställning av svaren från de 

olika intervjuerna. Resultatet är uppdelat i olika teman för att ge en tydligare överblick av 

resultatet. 

 

De teman resultatavsnittet består av har utkristalliseras utifrån den empiri som samlats in. 

Genom de svar respondenterna gett på intervjuerna fanns gemensamma nämnare som 

sedermera utmynnade i de temans som presenteras nedan. De citat som presenteras valdes ut 

för att svara upp mot frågeställningarna. 

 

5.1 Idrottsbakgrund 

 

Samtliga ledare har en idrottsbakgrund som påminner om varandra. De har alla varit aktiva 

inom den idrott de sedermera blivit ledare i. Majoriteten har också varit aktiva inom andra 

idrotter under sina ungdomsår. André beskriver sin ledarbakgrund enligt följande:  

 

“(...) som aktiv spelade jag ju fotboll i Nosaby IF från jag var ooh, vad kan jag, från jag var 6 

slutade när jag var 15. Har spelat handboll i Näsby från jag var 8 tills jag var 17-18 

någonting hade nått ett till ett och ett halvt år i IFK Kristianstad. Just det ja, jag spelade 

innebandy också, någon, en eller två säsonger när jag var 13.“ (André)  

 

Samtliga respondenter slutade idrotta aktivt i en förening när de var i 20-årsåldern. 

Anledningen till att de slutade varierade mellan respondenterna. Det var allt från att de 

tvingades sluta på grund av skador, att det tog för mycket tid, eller att de kände att chansen att 

“bli något” inom den idrott de utövade inte var speciellt stor. Dessa saker var avgörande i 

deras beslut att lägga av som aktiva och istället satsa på en ledarkarriär. De flesta har sedan 

tagit steget till att bli ledare i samma förening som de tidigare varit aktiva i. Huruvida 

föreningarna har tagit kontakt med och frågat respondenterna eller om respondenterna själva 

tagit initiativ till att bli ledare skiljer sig, men majoriteten har på ett eller annat sätt fått en 

förfrågan från föreningens sida. Johan som själv tog initiativ till ledarrollen hade följande resa 

på vägen mot ledarskapsrollen: 
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“(...) som aktiv så lirade jag i Karlskrona Hockeyklubb fram tills det jag slutade för kanske 

tre-fyra år sen, då var det mycket pendling mellan J20-laget och A-laget som för dåvarande 

var i division ett... Och man märker ju själv att man inte kommer bli någon storslagen 

ishockeyspelare. Så då började man tänka på vad man ska göra efter och då kom vi in på 

studierna på CSM samt som, jag kom in på tränaryrket på grund av en av mina handledare 

jag hade i projektarbetet på gymnasiet. Hans son spelade för Lakers, för dåvarande U15 jag 

tror det var pojkar födda 97 och på den vägen är det, jag tog kontakt med sportchefen på 

junior- och ungdomssidan och vi hade en träff och vi snackade och sen blev jag huvudtränare 

för U15 första året här i Växjö.”(Johan) 

 

5.2 Motivation & framtid 

 

Vad det är som motiverar till att vara ledare är respondenterna rörande överens om. 

Anledningen till att respondenterna kände att de ville stanna kvar i idrotten var enligt dem 

själva stort engagemang och glädjen från de aktiva. Glädjen från ungdomarna de tränar är 

också en stor motivator. Att se framgång och känna att adepterna tar till sig den kunskap som 

ledarna lär ut påverkar också motivationen. Både Emilia och Jenny pratar mycket om glädjen 

och utvecklingen från barnen som i deras fall är adepterna. Bara att se dem klara vissa 

tekniska utföranden är en motivator. Att få se sina adepter lära sig nya saker ger någon form 

av bevis för att ledarna har lyckas. De har lärt ut något som adepterna tar till sig vilket gör att 

de känner sig behövda. Johan nämner också vikten av att vara i den “arena” där personerna 

känner sig hemma vilket i hans fall är ishallen.  

 

“... jag tycker ju det är jävligt kul och träna och leda ungdomar men sen så tycker jag också 

om och vara i ishallen också men liksom träna, när man får så mycket tillbaka och man ser 

resultat på sånt som man nöter och tränar på Assa det bär ju frukt till att fortsätta att vara 

driven och fortsätta utbilda ungdomar för liksom varje år” (Johan) 

 

“Att se när barnen klarar någonting de har kämpat med jättelänge (...) det är det absolut 

roligaste och se när de lyckas liksom. Det spelar ingen roll om de lyckas med någonting stort 

eller litet utan bara de visar minsta lilla glädjen, när de liksom kommer framspringande och 

”wooo, kolla jag klarade detta” och då är det.. det är ju det bästa.”(Emilia) 
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“… det är glädjen från barnen, det är oerhört roligt att se hur de utvecklas och att se när de 

kämpat med en ny färdighet så länge och sedan se dem klara det, det är fantastiskt.”(Jenny) 

 

Kärleken till sporten” är också en av anledningarna till att respondenterna är kvar inom 

idrotten som ledare. Johan nämner i ett av citaten ovan att han tycker om att vara i ishallen. 

Emilia menar att hon har svårt att se sig själv hålla sig borta från gymnastiken överhuvudtaget 

och André påpekar att kärleken till sporten i hans fall är en överväldigande faktor till att han 

är kvar. Efter att ha slutat som aktiva så vill de fortfarande vara kvar inom idrottens värld 

eftersom de älskar sin idrott. Den aspekten är viktigt och något som i stort sett alla ledare 

nämner under intervjuerna. Ofta är det detta som är den första motivatorn som gör att de blir 

ledare medan andra motivationsfaktorer kommer in senare under ledartiden. 

 

“Alltså i mitt fall tror jag att det är bara kärleken till sporten”(André) 

 

Angående framtiden inom ledarskapet så svarade de flesta ledare att de skulle hålla igång tills 

de kände att de inte orkade längre eller kände att de inte kunde bidra med någonting. Emilia 

nämnde att hon skulle hålla sig till föreningen och aldrig skulle kunna tänka sig att bli tränare 

i någon annan sport. Hon kommer att fortsätta så länge det finns tjejer som tävlar och att hon 

just nu inte ser något slut. Anledningen till detta var främst att hon själv har haft så många 

positiva minnen av gymnastiken och aldrig tröttnat. Att hon har fått mycket beröm för det hon 

gör hjälper också till att få henne att fortsätta och hon nämner även att hon känner att det hon 

gör är meningsfullt. 

 

5.3 Stöd och kommunikation inom föreningen 

 

Det stöd respondenterna upplever från sina föreningar varierar beroende på vilken förening de 

tillhör. Stödet föreningarna erbjuder är olika beroende på vilken förening ledarna är 

verksamma i men information och ett utbyte tränare emellan i en förening ses som ett bra 

stöd. Att en tränare kan komma in som “gästtränare” för andra lag i föreningen och vise versa. 

Även en sådan sak som att föreningen bokar hallar och lägger upp träningsscheman är 

uppskattat bland ledarna. Majoriteten anser att stödet överlag är bra från föreningens sida och 
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att de kan vända sig till ansvariga i föreningen om de behöver hjälp. Nästan alla är dock 

överens om att stödet från föreningarna kan förbättras.   

 

“Alltså att jag då tränat ett annat ungdomslag och andra ungdomslag tränar mitt lag. Det gör 

att man också försöker få in influenser från varandra. Så det är viktigt... Så att visst finns det 

stöd (...) Och det är likadant om man kommer som ny ledare till Näsby så får man väldigt bra 

information om hur allting sköt, om nycklar och bollar och allt sånt där, det finns ett 

dokument med det, så att visst finns det mycket som är bra.” (André) 

 

Kommunikation mellan ledaransvariga och ledare är bland annat en sak som tas upp i frågan 

om stödet för ledarna är tillräckligt. Svaren varierar mellan ledarrespondenterna men att det är 

en viktig del råder inga tvivel om. I en av föreningarna är kommunikationen bristfällig där tre 

personer är ansvariga, när kommunikationen brister mellan dessa tre blir det väldigt rörigt och 

ledarna får inte den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete. I detta fall 

upplever respondenten att kommunikationen är så pass undermålig att personen börjat tappa 

motivation till att vara ledare och rent av funderar på att sluta med sitt uppdrag. 

 

“Ehh det är väldigt mycket strul i den här föreningen (...) Det var jättedålig kommunikation. 

Man får väl se hur länge man orkar fortsätta för ibland känns det hopplöst. ” (Jenny) 

 

Flera av respondenterna har en stödperson inom föreningen, ett slags “bollplank” de kan 

vända sig till när de har frågor eller behöver hjälp. De andra ledarna i föreningen är ofta 

väldigt hjälpsamma och tar hand om de nya ledarna. Nedan följer ett citat från en 

ledarrespondent som fick en utskällning på sin första träning där övriga ledare stöttade honom 

under första året han var ny ledare i föreningen. 

 

“Det var mest första året, det var mest de andra ledarna som stöttade mig, lagledare och 

materialare (...) första träningen som jag höll någonsin så fick jag en utskällning efteråt för 

hans grabb var målvakt och han ansåg att hans son hade fått för mycket skott på sig.” 

(Johan) 
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Att få ett bra stöd av föreningen och att de tror på den ledare de tillsätter är viktigt enligt an av 

våra respondenter som hade ett tufft första år som ledare. Trots att det inte riktigt fungerade 

för honom trodde föreningen på honom. 

 

“ordföranden var ett bra stöd (...) Sen var det ett väldigt tufft år, det var en väldig 

omställning att träna tjejer, funkade väl inte riktigt tyckte jag. Så jag fick ganska bra stöd, de 

trodde på mig och stöttade mig. ” (David) 

 

Att göra det så lätt som möjligt för ledare att hålla i träningar gör föreningarna bra. De ser till 

att allt material som behövs finns tillgängligt, att planer och hallar är bokade. Det underlättar 

så att ledarna kan fokusera på träningar och sina adepter. Bara en sådan sak som att 

sjukväskan alltid finns på plats, att koner står framme gör att ledaren kan koncentrera sig på 

träningen. Flera respondenter påpekar hur skönt det är att ha någon i sin ledarstab som sköter 

materialet så att de slipper tänka på sådant. När de kommer till träningen finns sakerna där 

och det underlättar väldigt mycket. David upplever trots att plantillgängligheten är god att 

tillgången till material varit något problematisk. I stort sett samtliga respondenter upplever 

dock att det fungerar bra i föreningarna.  

 

“De fixar allt det och om det är så att vi behöver något. Om vi vill köra fotboll på 

uppvärmningen eller behöver mer koner eller så är det bara att säga till. Vi har två stycken 

som sköter materialet i föreningen. Så det är riktigt bra. , så det är skitbra.” (André) 

 

Från föreningarnas sida så arbetar man med att hålla regelbundna möten med ledarna. Mötena 

handlar om allt ifrån vad som behövs till helgens matcher eller tävlingar till vilka adepter som 

för flyttas upp en nivågruppering men framförallt handlar de om den dagliga verksamheten, 

vad som kan förbättras och hur de kan göra för att underlätta ledarnas arbete.  

 

“vi har alltid ett möte för alla ledare i början av varje termin och sen har vi alltid någon form 

av liten avslutning med alla tränare också, i princip alla tränare… Däremellan har jag möte 

med alla ledare under tävlingsverksamheten en gång i månaden och tävlingsmöten med mera. 

(...) Jaa… Allting som måste med under cuper och uppvisningar, vilka tema ska vi ha på 

uppvisningen och när ungefär ska uppvisningen ligga och jaa lite här och var om listorna och 
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uppflyttningar av gymnaster för olika grupper åldersmässigt och kunskapsmässigt och jaa lite 

allt möjligt som de tar upp.” (Marika) 

 

Jan-Erik nämner vikten av bra kommunikation i en förening. Han ansvarar för 

ungdomsverksamheten i Växjö Lakers. Kontinuerliga möten med respektive ungdomslag sker 

där protokoll skrivs för att kunna återkoppla till nästa möte. De har så kallade block de jobbar 

i. I blocken finns tre till fyra lag vilka kan flyttas mellan olika block. Mötena hålls lagvis, 

blockvis och för hela ungdomsverksamheten för att kunna se helheten. Det som oftast tas upp 

är vad som tränas och hur det tränas, så att rätt träning sker på rätt nivå. I detta arbete är 

kommunikationen otroligt viktig för att allt ska flyta på bra i verksamheten. I samma förening 

arbetar man med mentorskap för att unga ledare ska ha någon mer erfaren ledare att söka stöd 

hos i frågor, något som även C4-gymnasterna arbetar med.  

 

“Vi försöker ju när vi har gymnaster som börjar bli lite äldre att plocka ut dem som ledare. 

Som hjälpledare i grupper för att engagera dem som ledare. Så att om det finns någon annan 

ledare som har varit ledare förr att man då plockar in dem tillsammans med dem.” (Marika) 

 

Niclas berättar vart ledarna i Sandsbro AIK kan vända sig för att få stöd om de känner behov 

av stöd i någon fråga. Då finns ungdomssektionen tillgänglig eller så kan ledarna vända sig 

direkt till klubbchefen. 

 

“Ledarna kan söka sig till oss när de har frågor angående saker som har hänt inom fotbollen 

så har man ungdomssektionen, man har styrelsen och sen så finns ju jag då som spindeln i 

nätet. Vanligtvis nu så sker det att de hör av sig till mig och diskuterar lite saker och sen så 

delegerar jag det vidare då. (Niklas) 

 

5.4 Uppskattning & utbildning från föreningen 

 

Ledarna uppger att de får någon form av uppskattning ifrån föreningens sida. Vanligtvis vid 

avslutningar där de uppmärksammas lite extra men ett annat exempel på att ledarna 

uppskattas är små utflykter och andra små saker. David lyfter upp att positiv feedback från 

personer runt omkring är en form av uppskattning som han får genom föreningen. Emilia 

väljer att lyfta ledaravslutningarna. 
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“Alltså vi har ju alltid ledaravslutningar och så där vi träffas alla ledare och så och sen om 

det bara är för fika eller för att gå på musikaler, teater och sånt... Det är väl en sorts 

uppskattning och sen så är det ju att man kanske får de små sakerna enskilt lite här och lite 

där.” (Emilia) 

 

När frågan om uppskattning togs upp nämndes gratis utbildning som någonting vissa ledare 

ansåg vara ett tecken på uppskattning från föreningens sida. Utbildning anses i stor 

utsträckning vara en viktig del för varje tränare inom idrotten vilket också påpekades av 

respondenterna. Välutbildade ledare medför oftast inte bara förändringar på träningarna utan 

det ger även ledarna ökade resurser i from av idrottsspecifik kunskap eller mer allmänna 

ledarskapskunskaper. Samtliga respondenter, både ledare och föreningar, uppger att ledare 

erbjuds utbildning utan kostnad mer eller mindre regelbundet. Respondenterna förklarar att 

detta är bra då man bland annat får lära sig hur man ska arbeta med barn i olika åldrar.  

 

“All kostnad för att gå baskurs TS-ett och nästa år är det tänkt att jag ska gå TS-tvåan och 

det riktar sig mot lite äldre barn 13-18 och det är klubben som betalar det (...) Näsby står för 

alla utbildningar. Och jag tycker det är väldigt bra också att de visar att de satsar på ledarna 

(...) Så de vet hur de ska jobba med barnen i de olika åldrarna. Så att man inte sätter en 9-

åring att göra en handbollsträning som 15-åringar kör.” (André) 

 

Växjö Lakers är en förening som tar upp att de jobbar aktivt med utbildningar för ledarna. De 

arbetar med innehållet i utbildningen och försöker få in både intern- och externutbildningar. 

Man avgör själv om vill gå beroende på om ledaren känner sig färdig eller inte. Det sker 

främst genom “Lakers coach Academy” där utbildningarna i grunden handlar om ledarskap 

och värdegrunder. Lakers coach Academy är ett projekt där ledare mellan 16-25 år får 

chansen att utvecklas som ledare. Jan-Erik återkommer om detta i frågan om rekrytering av 

unga ledare.  

 

“Grund och botten ledarskap, värdegrunder. Vi har bakat in externa utbildningar i den här 

interna utbildningen. Det finns en extern utbildning som heter grund… plattformen med 

smålandsidrotten som har ledarskap, ungdom. Ingen idrottsspecifik, mer grundläggande. Sen 

ingår även grundkursen, det är väl första grunden till ishockeytränare, den ligger under 

Smålands ishockeyförbund.” (Jan-Erik) 
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I utbildningen av ledare handlar det inte bara om den specifika idrotten. C4-gymnasterna 

utbildar sina ledare i hjärt- och lungräddning, hjärtstart och skadeutbildning, vilket Marika 

belyser i intervjun. 

 

“Nu sist när vi hade ledarträff så hade vi föreningsutbildning i hjärt- och lungräddning och 

hjärtstart så att vi har haft skadeutbildning hur man tejpar när någon stukat foten och hur 

man lägger bandage och sånt där. Så lite olika såna grejer och det gällde ju alla.” (Marika) 

 

Från föreningarnas sida så pratar man till exempel om att ta med ledare på utflykter och dela 

ut presentkort som en form av symbolisk belöning för det arbete ledaren lägger ner. Men det 

påpekas även att det troligtvis är lättare att få ledare att stanna om man kan ge dem någon 

form av arvode. Monetär belöning är den form av uppskattning föreningarna tar upp men som 

ledarna inte påpekar i intervjuerna.  

 

“Försök att uppmuntra ledarna och som så att säga då ta med dom på teater ibland och lite 

sånt för det uppmuntrar också andra till att bli ledare sen att dom får se att dom får åka på 

teater och får göra andra saker ibland och varje uppvisning så får alla ledare ett presentkort 

som tack (…) plus att man får en liten, liten arvode för att man gör det. Det gör ju det också 

lättare att få folk att stanna om man kan betala dem lite.” (Marika)  

 

“Aa då är det ju, dels så är det ju en ekonomisk sikt (...) då kan det vara viktigt att ha ett 

ekonomiskt kapital att kunna ge unga ledare.” (Niclas) 

 

5.5 Rekrytering av unga ledare 

 

Rekryteringen av ledare och framförallt unga ledare är något som fungerar bra i 

respondenternas föreningar. Ofta är det en förfrågan som sker från föreningens sida till den 

berörda ledaren. Antingen under tiden denne var aktiv men också när den aktive har tvingats 

sluta av olika anledningar. I några av föreningarna som respondenterna är verksamma i jobbas 

det aktivt med att rekrytera unga ledare. Växjö Lakers har t.ex. startat en akademi för unga 

ledare “Lakers Coach Academy” vilket är ett projekt för att få in fler unga ledare i 

organisationen. I projektet får ledarna utbildningar och vägledning i värdegrundsfrågor.  
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“... vi försöker skapa ett långt, livslångt intresse för idrott (...) vi vill skapa möjligheter vid 

sidan av en elitkarriär som spelare att kanske kunna bli elittränare på tid o längd och sikt och 

så vidare. Allting bygger ju på utifrån ett engagemang och vilken drivkraft man har men vi 

vill aktivt jobba med att unga spelare som inte uppfyller måttet för elitkarriär ska kunna gå 

vidare i ett ledarskap i föreningen. Är det så att vi håller dom kvar, för det första så har dom 

en stor känsla för föreningen, man har ett engagemang, naturligt engagemang för föreningen 

som sådant... ehh, och vi har stor möjlighet att fostra våra egna... ehh, lakersledare.” (Jan-

Erik) 

 

I de andra föreningarna finns det dock ingen tydlig modell eller strategi att utgå från. Detta till 

trots så fungerar rekryteringen i dessa föreningar vilket gör denna fråga extra intressant. I de 

föreningar som inte har någon uttalad strategi för rekrytering jobbar man mycket med att kolla 

efter engagemang och vilja. “Hur väl passar denna individ till att vara ledare inom vår 

förening?” och de går lite efter “magkänsla”. 

 

Vid rekrytering av unga ledare menar föreningsrepresentanterna att det är viktigt att ledaren 

känner sig trygg i sin roll för att kunna utföra sin arbetsuppgift på bästa sätt, de föreningar vi 

intervjuat jobbar med den frågan på lite olika sätt men bland annat genom utbildningar och 

någon form av mentorskap vilket också nämnts tidigare som ett sätt att ge unga ledare stöd. 

Genom att få ledarna att förstå den värdegrund föreningen står för blir det lättare att känna sig 

trygg i sin roll. De har någonting att luta sig mot.  

 

“Vi jobbar eller i stort sett har vi en värdegrund, att vi ska ha med så många som möjligt så 

länge som möjligt. Detta gäller även efter den aktiva karriären, sen så har vi samarbete med 

smålandsidrotten när det kommer till olika plattformer för utbildning av unga ledare.” 

(Niclas) 

 

Egenskaper som en av föreningarna söker hos unga ledare är pondus, social kompetens och 

ansvarstagande. Föreningarna framhäver dessa egenskaper som viktiga för att klara av en 

ledarroll. Det räcker inte enligt föreningarna att bara skicka ledarna på utbildning. Niclas 

nämner att feedback är viktigt i rekryteringen. Att deras förening måste bli bättre på den biten 

för att ta ledarna och föreningen till nästa nivå. Utöver mentorskap pratas det också i två av 
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föreningarna om en “spelarutbildningsplan” som de jobbar med. En plan för hur träningen ska 

skötas i vissa åldrar och vad som krävs av spelarna för att komma upp till nästa nivå. På så vis 

har också ledaren någonting att luta sig mot vad gäller träningsplanering. Ledarna själva 

tycker att rekryteringen fungerar ganska bra. I en av de berörda föreningarna tror ledaren att 

eget initiativ och goda kontakter är “strategin” för att rekrytera unga ledare. 

 

“Just nu så tror jag att det är mycket eget initiativ, dom jag känner har ju på nått sätt sökt 

upp det själva. Sen vet jag ju att vi har rätt så goda kontakter, på nått sätt, man känner alltid 

någon så kan man rekommendera och hjälpas åt,”(David) 

 

Något som alla ledare och föreningar påpekar är att de jobbar mycket utifrån sina egna 

resurser. De försöker få ledare till föreningen genom de som redan är aktiva. Att ställa frågan 

till de som verkar intresserade och har engagemanget är en viktig del i processen att rekrytera 

nya unga ledare. Ofta finns dessa personer redan i föreningen. Genom att ha en god atmosfär 

och fråga de som är aktiva vet föreningarna vad de får ut av ledaren. Denne har redan en 

kunskapsnivå inom idrotten de utövar och Emilia beskriver det som en fördel. Det är svårt att 

utbilda en ny ledare som inte har kunskapen om idrotten vilket i detta fall är gymnastik.  

 

“Jag tror det handlar om den här föreningsandan att man har en god atmosfär i föreningen. 

En god stämning helt enkelt så att andra också vill bli ledare och att man är en god förebild 

som ledare själv så att man skapar ett intresse för att själv bli ledare när man ser andra i 

föreningen. Det är därför vi hela tiden plockar in unga gymnaster så ser ju de som är ännu 

yngre att nu har ju hon med blivit ledare och nu har ju hon med blivit ledare då blir jag 

ledare sen för de ser upp lite grann till de tjejerna som är över.” (Marika) 

 

5.6 Utveckla ledarrekryteringen 

 

I dagsläget har ledarna ganska dålig koll på hur deras föreningar jobbar med rekrytering av 

ledare. Enligt ledarna finns det ingen tydlig strategi eller modell som föreningarna jobbar 

utifrån men enligt ledarna fungerar det ganska väl ändå. Enligt Jenny är kommunikationen 

bristfällig i hennes förening vilket är ett stort problem och som föreningen måste jobba med 

för att utveckla sin ledarrekrytering. På frågan vad hon skulle ha gjort för att förbättra 

rekryteringen av ledare svarar hon följande 
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“Aa det är att förbättra sin kommunikation och det är inte bara till våra ledare utan det 

gäller hela föreningen överlag (...) jag hade nog försökt ta de som har engagemang och som 

verkligen vill vara ledare.” (Jenny) 

 

Utbildningar är en viktig del även i denna fråga. Trots att Johan är i en förening som jobbar 

mycket med både interna- och externa utbildningar vill han se mer av detta i föreningen. 

Utbildningarna kan både förbättras och utökas allt för att locka fler ledare och öka deras 

kunskapsnivå. Speciellt de interna utbildningarna vilka de kan säkerställa utbildningens 

kvalitet. Han anser att det skulle ge de unga ledarna mer än att skicka iväg dem på förbundets 

utbildningar som varierar i kvalitet. Hans förening jobbar redan mycket med detta men kan 

fortfarande bli bättre på den biten.   

 

Att Växjö Lakers startat projektet “Lakers coach Academy” tycker respondenten är väldigt 

bra. Där tar han upp att Lakers på det här sättet också fångar in de som skadat sig eller helt 

enkelt inte kan hålla på som aktiva spelare längre. Han menar att det är ett sätt att få in dessa 

personer i hockeyn igen. 

 

“Ja, men det tycker jag är ett jävla bra sätt, nu när dom har börjat rekrytera in gamla 

spelare... asså unga som gamla egentligen. För vissa som inte vill eller har opererat sig och 

helt enkelt inte får spela hockey, detta är ju ett sätt för dom att komma in i hockeyn igen.” 

(Johan) 

 

David precis som de andra ledarrepresentanterna anser att frågan är viktig att ställa och att 

föreningen kan erbjuda utbildningar till de som redan är aktiva. Enligt honom kan det vara 

svårt för ungdomar att själva komma till föreningen och fråga om de får bli ledare. Precis som 

tidigare nämnts anser han att föreningar bör ta tillvara på de som redan finns i föreningen och 

att föreningen jobbar aktivt med att skapa ett intresse för ledarrollen. Utbildningar och väcka 

intresse skulle vara en bra inkörsport till ledarrollen.   

 

“Det är väl att ställa frågan för det första, jag tror det är en väldig fördel om man erbjuder 

utbildning till spelare som är aktiva. Kanske 16, 17 år att man erbjuder utbildning för att 

väcka ett intresse.” (David) 
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Mentorskap vilket två av de föreningar vi intervjuat jobbar med efterlyser André i sin 

förening. Att få in någon som varit med länge i föreningen tror han skulle hjälpa den unge 

ledaren. Det kan vara hjälp med träningar, vad som behövs till matcher, betalning av domare 

och saker runt omkring själva träningsbiten. Annars kan det bli jobbigt för en helt ny ledare 

att sköta allt. Eftersom han själv inte fick någon mentor när han började tror han att det skulle 

vara ett steg i utvecklingen av rekryteringen. Att föreningen erbjuder den nya ledaren en 

mentor.  
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6. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kopplas resultaten samman med tidigare forskning samt den teori som är 

relevant för ämnet. Vi delar upp avsnittet i fyra delar varav tre utgår ifrån var och en av 

grundpelarna i KASAM i vilka vi även kopplar till relevant tidigare forskning. Den fjärde 

delen utgår ifrån en rad motivationsteorier. 

 

6.1 Karaktärsdrag hos unga ledare 

 

För att få en bild av vilka som blir ledare har vi försökt hitta karaktärsdrag hos de individer vi 

intervjuat. Ledarna beskrev sig själva som engagerade samt att de har kärlek till sporten. 

Samtliga ledarrepresentanter har en idrottsbakgrund präglad av olika idrotter då de har utövat 

flera idrotter under sin ungdom. Föreningsrepresentanterna beskrev bra ledare med ord som 

exempelvis engagerad, ansvarstagande och social kompetens. Larsson och Meckbach (2012) 

menar att karaktärsdrag bland unga idrottare som ses som ”ledare” är att de vågar ta för sig 

både på och vid sidan av planen i sin idrott. Dessa individer förväntas ofta ha ett gott 

självförtroende och föreningen lägger därför inte resurser på att skapa en stödjande miljö. De 

menar också att det krävs en förändring kring vilka grupper av unga individer som blir 

tillfrågade om att bli ledare. De flesta av de vi intervjuat har fått en förfrågan om att bli ledare. 

Det är viktigt att man ställer frågan då det enligt Trondmans rapport (2005:79) är hela 19 % 

som uppgav att de var intresserade av att bli ledare vilket då innebär att var femte ungdom är 

en potentiell ledare. 

 

Thedin Jakobsson och Engström nämner i sin rapport att ungdomarna kände att 

idrottsutövandet hade blivit en del av deras identitet under de år de idrottat (2008:44). Detta 

kan vara ett av karaktärsdragen bland de vi intervjuade och en anledning till att samtliga har 

valt att bli ledare i en idrott de utövat. När André pratar om kärleken till sporten och Emilia 

nämner att hon inte kan tänka sig att bli ledare i någon annan sport kan man det möjligen vara 

på grund av att de under sina många år inom sin idrott har utvecklat en liknande känsla av 

identitetskoppling till sin idrott. Idrotten har blivit en del av deras identitet och när de inte 

utövade idrotten själva längre och fick möjligheten att ändå stanna kvar som ledare kunde den 

fortsätta vara en del av deras identitet. Detta kan vara viktigt för föreningar att tänka på då 
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Larsson och Meckbachs rapport (2012) pekar på att ungdomar som väljer att avsluta sin 

karriär i tidig ålder fortfarande har intresset av att engagera sig som ledare. 

 

6.2 KASAM 

 

”Känslan av sammananhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.” - (Antonovsky, 2005:46). 

 

6.2.1 Begriplighet 

 

Enligt RF (2007:12) är nyckelord som associeras med ledarens känsla av begriplighet 

förståelse, information, struktur, regler och tydlighet. Antonovsky (2005:44) nämner att det är 

viktigt att kunna förutse händelser och göra relevanta bedömningar är viktiga för känslan av 

sammanhang. Antonovskys teori kring begriplighet pekar på att det är viktigt att den inre 

såväl som den yttre tillvaron ter sig konkret, gripbar och strukturerad istället för strukturerad 

istället för kaotisk, slumpmässig och oförklarlig om en känsla av begriplighet ska infinna sig 

(Antonovsky, 2005:44). Vårt analytiska intresse kretsar kring frågan hur ledaren upplever 

känslan av begriplighet inför det uppdrag han/hon har tagit på sig samt i vilken utsträckning 

föreningen har arbetat för att ledarens känsla av begriplighet ska öka. Det handlar inte enbart 

om hur detta arbete såg ut i början av ledarens uppdrag utan även om och i så fall hur man 

arbetar med detta kontinuerligt.   

 

I de intervjuer som hållits med ledarna framkommer det att de flesta ledare är överens om att 

stödet från föreningarna är bra men att det kan förbättras. Ett exempel på något som flera av 

respondenterna upplever fungerar bra är information kring den dagliga verksamheten. Saker 

som att föreningarna har regler kring vart bollar och nycklar hämtas och lämnas, information 

inför och kring cuper, att träningsscheman och hallar planeras och bokas ger en tydlighet och 

en struktur i ledarnas arbete då de kan förutse händelser och göra relevanta bedömningar. Det 

kan upplevas vara lättare för en ung person att få en känsla av begriplighet om man snabbt 
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sätter sig in i ett sådant system. Speciellt om man aldrig har haft en roll som ledare tidigare, 

vilket ofta är fallen när man rekryterar in en yngre ledare. 

 

Att föreningen har en god kommunikation med ledaren är något som lyfts upp av 

respondenterna. Ett av fallen som kan tas upp är en situation där Jenny känner att 

kommunikationen inte fungerar. Bristen på kommunikation har bland annat lett till att 

information om frågor angående struktur kring träningar och förståelse för vad som ska göras 

vid tävlingar inte kommer fram, vilket i sin tur leder till en situation där ledarens känsla av 

begriplighet påverkas negativt. I detta fall har bristen på struktur lett till att ledaren ibland 

känner en hopplöshet inför det fortsatta arbetet i föreningen och funderar på att sluta. Här 

krävs alltså att föreningen strukturerar upp sin verksamhet och underlättar kommunikationen 

så att ledare får tillgång till värdefull information lättare så att ledarens tillvaro ter sig mer 

gripbar och strukturerad  

 

Ett sätt att strukturera upp sin verksamhet är att hålla regelbundna möten med sina ledare. 

Respondenter från två av föreningarna uppger att man arbetar med att hålla just regelbundna 

möten med sina ledare. I C4-gymnasterna har Marika ett möte med ledarna i början av varje 

termin inklusive en avslutning med alla tränare. Däremellan hålls det möte med ledare i 

tävlingsverksamheten en gång i månaden samt diverse tävlingsmöten. Agendan på dessa 

möten präglas kring organisation, strukturering och planering av cuper och uppvisningar samt 

organiseringen av de aktiva gymnasternas träningsgrupper. I Växjö Lakers berättar Jan-Erik 

att möten hålls kontinuerligt med respektive ungdomslag. Man har även olika block man har 

möten med samt möten för hela ungdomsverksamheten för att kunna se helheten. Här 

kommer återigen kommunikation in som en viktig del i arbetet för att allting ska flyta på bra. I 

gymnastikföreningens fall klargörs vilka uppgifter som behöver göras och hur arbetet ska gå 

till. I Växjö Lakers fall handlar det mer om träningsinnehåll och nivåanpassning. Det som 

båda mötesagendorna har gemensamt är dock att man skapar både förståelse, struktur och 

tydlighet för ledare och andra inblandade i föreningen vilket därmed också bidrar till en ökad 

begriplighet. 
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6.2.2 Hanterbarhet 

 

Enligt RFs handslagsrapport är nyckelord som associeras med hanterbarhet resurser, kunskap, 

tillit, trygghet och kontroll (RF, 2007:12) Antonovsky tar upp att hanterbarhet innebär att man 

upplever att man har resurser nog att möta de krav och utmaningar som ställs inför 

(Antonovsky 2005:45). RF menar att dessa resurser kan vara av materiella slag i form av 

fysiska redskap eller material, men de kan också bestå av immateriella tillgångar som sociala 

relationer och passande kunskaper (RF, 2007:12). Vi analyserar ledarens känsla av 

hanterbarhet utifrån en rad olika faktorer. Exempel på dessa är hur föreningen agerar för att 

anpassa ledares uppdrag för att passa ledarens förutsättningar så att ledaren klarar av 

uppdraget på ett optimalt sätt, men även om ledaren upplever att han eller hon har kontroll 

över situationen. Även ramfaktorer som tillgången på lokaler, planer och material spelar in, 

men fokus ligger på om ledaren känner att de krav han/hon ställs inför i sitt uppdrag täcks upp 

av de resurser ledaren upplever sig ha.  

 

Vi analyserar ledarens känsla av hanterbarhet utifrån en rad olika faktorer. Exempel på dessa 

är hur föreningen agerar för att anpassa ledares uppdrag för att passa ledarens förutsättningar 

så att ledaren klarar av uppdraget på ett optimalt sätt, men även om ledaren upplever att han 

eller hon har kontroll över situationen. Även ramfaktorer som tillgången på lokaler, planer 

och material spelar in, men fokus ligger på om ledaren känner att de krav han/hon ställs inför i 

sitt uppdrag täcks upp av de resurser ledaren upplever sig ha.  

 

Ramfaktorer som att tillgång till material, planer och lokaler finns tillgängligt kan först verka 

vara en sak av mindre vikt för en ung ledare. Samtliga ledare är dock överens om att just 

denna faktor är viktig och flera av dem upplever att det är skönt när sådant fungerar och de 

slipper ta ansvar för detta själva. André uppger i sin intervju att det fungerar skitbra då de har 

två materialare i föreningen som har han om allting. David upplevde dock att tillgången till 

bollar i hans förening ett tag var något problematisk, vilket är förståeligt då detta påverkar hur 

han kan planera och utföra sina träningspass. Att inte veta hur många bollar som finns 

tillgängliga minskar hans känsla av kontroll. Han upplevde dock att detta hade förbättrats och 

att bollförrådet var på väg att fyllas på.  
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Johan tar upp ett fall där han vid sin första träning någonsin fick en utskällning av en förälder 

som hade åsikter kring träningsupplägget. Vid ett sådant tillfälle kan det vara svårt för en ung 

ledare med mindre erfarenhet att veta hur man ska hantera en sådan situation. Man har inte 

samlat på sig resurser nog att klara av en sådan situation. I Johans fall hade han resurser i 

form av sociala relationer i de övriga ledare och materialare som stöttade honom i den 

uppkomna situationen. I en sådan situation kan det alltså vara bra att ha en eller flera 

stödpersoner inom föreningen man kan vända sig till när man har frågor eller känner att man 

behöver hjälp. Detta är också något som de flesta respondenterna uppger att de har. Att ha en 

stödperson med mer erfarenhet och större resurser vad gäller ledarskap och konflikthantering 

är därför en trygghet för en ung ledare och kan underlätta för ledaren att hantera sitt ledarskap. 

Vilken position denna stödperson har i föreningen varierar ledarna emellan men är troligtvis 

av mindre betydelse då det viktigaste är att kommunikationen fungerar och att ledaren känner 

att det fungerar på ett bra sätt. David nämner exempelvis att ordföranden i hans förening 

stöttade honom under sitt första år som tränare för ett flicklag. David upplevde att det inte 

riktigt fungerade vilket kan bero på att han som ung ledare med mindre erfarenhet inte hade 

tillräckligt med kunskap och resurser för att hantera sitt uppdrag fullt ut. Men han kände ändå 

att föreningen trodde på honom och stöttade honom vilket gav honom en känsla av trygghet.  

 

Från föreningarnas sida så nämner Niclas att ledarna i Sandsbro AIK kan vända sig direkt till 

honom om de känner att de behöver stöd i någon fråga. Då finns även ungdomssektionen 

tillgänglig. I Växjö Lakers och C4-gymnasterna arbetar man med en form av mentorskap då 

man försöker se till så att de nya unga ledarna placeras i lag eller grupper med en eller flera 

äldre och mer erfarna ledare. Marika beskriver det som att gymnasterna när de blir lite äldre 

får bli hjälpledare i grupper tillsammans med någon annan ledare som varit ledare förr. På så 

sätt kan den unga ledaren utvecklas och få stöd av en mer erfaren ledare som har haft tid på 

sig att skaffa de resurser som krävs för att kunna hantera ledarskapet. 

 

En viktig del för att ledarna ska utvecklas och skaffa sig mer resurser i form av passande 

kunskaper och till vis del sociala relationer är utbildningar. Samtliga ledare och föreningar 

uppger att ledare erbjuds gratis utbildning mer eller mindre regelbundet. André påpekar att det 

är viktigt att veta hur man ska jobba med barn i olika åldrar. Man kan tolka det som att det ger 

honom en känsla av trygghet och kontroll att lära sig hur han kan hantera och träna den grupp 

han är ledare för. Jan-Erik berättar att Växjö Lakers erbjuder coacherna utbildning genom sitt 
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nystartade program “Lakers coach Academy” som är ett projekt där ledare mellan 16-25 får 

chansen att utvecklas som ledare. Här arbetar man inte bara med innehållet i utbildningarna 

utan även med att få in både inter- och externa utbildningar. Utbildningen kretsar både kring 

grundläggande ledarskapsutbildning från Smålandsidrotten och grundkursen för 

ishockeytränare från Smålands Ishockeyförbund. I C4-gymnasterna handlar det inte heller om 

enbart utbildning utifrån den specifika idrotten. Här utbildas ledarna även i hjärt- och 

lungräddning, hjärtstart och skadeutbildning så att man kan tejpa en fot när någon stukat foten 

eller kan lägga ett bandage. I Sandsbro arbetar man med att ledarna förutom de 

idrottsspecifika utbildningarna ska känna till värdegrundsfrågorna i föreningen. All en 

utbildning som föreningarna bedriver hjälper ledarna att bygga upp ett förråd av resurser och 

kunskap för att kunna hantera sitt ledarskap. Det förbereder dem för situationer som kan 

uppstå både på och utanför planen, hallen eller mattan och ökar deras känsla av hanterbarhet. 

Niclas tar upp att även om utbildning är viktigt så räcker det inte att bara skicka iväg ledarna 

på utbildning utan man måste även arbeta med återkoppling och feedback. Utöver mentorskap 

och utbildning pratas det också i två av föreningarna om en “spelarutbildningsplan” som de 

jobbar med. En plan för hur träningen ska skötas i vissa åldrar och vad som krävs av spelarna 

för att komma upp till nästa nivå. På så vis har också ledaren någonting att luta sig mot vad 

gäller träningsplanering vilket bidrar till ökad kunskap hos ledaren. Gould & Voelker 

(2012:38) nämner att om man frågar idrottslärare, ledare och föräldrar vilka psykosociala 

fördelar som finns med att delta i ungdomsidrott så tas ofta utvecklandet av viktiga 

livskunskaper upp. Vidare menar de att ledarskap är en av dessa levnadsfärdigheter som 

kanske är viktigare att utveckla hos dagens ungdomar än någonsin tidigare (Gould & Voelker 

2012:38). Vi kan av våra svar se likheter med en rapport gjord av RF (2006: 5). I denna tas 

det upp att utbytet av att vara aktivitetsledare är mångfaldigt. Majoriteten av de intervjuade 

ledarna i RF:s rapport talade om många positiva effekter som behållning av ledarskapet. 

Enligt idrottsledarna har det idrottsliga ledarskapet ett högt värde och det har kommit att 

betyda mycket för den enskilde ledarens personliga utveckling (RF, 2006:5) Även de ledare vi 

har intervjuat är inne på de positiva värden som de tar med sig från sitt ledarskap. Exempel på 

dessa är glädjen och den kunskap de suger åt sig i sitt ledaruppdrag. 

 

Även om ledarna upplever att det fungerar bra med utbildning i föreningarna så är detta något 

som Johan nämner som en del som kan utvecklas mer. Detta för att locka fler ledare och öka 

deras kunskapsnivå. Även David är inne på detta då han tror att det är ett steg i rätt riktning 
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för att locka fler till att intressera sig för ledarrollen. André menar att en mentor hade 

underlättat med hjälp kring träningar, vad som behövs till matcher, betalning av domare och 

saker runt omkring. Annars kan det bli för jobbigt för den nya ledaren då denne tappar 

kontrollen på tillvaron. Att just utbildning och stödet bör utvecklas är något som även 

framkommer i en av RF:s rapporter (2006: 5) i vilken det diskuteras några områden som 

författarna menar behöver utvecklas. Här nämns stödet under introduktionsfasen som ledare, 

behovet av utvärdering och behovet av att synliggöra idrottsledarens uppdrag och kompetens 

(RF, 2006:5 ). Även Larsson och Meckbach (2012) nämner mentorskap som ett sätt att öka 

stödet. Arbete med stöd, utvärdering och ledarens uppdrag och kompetens är saker som, som 

tidigare nämnts, ökar hanterbarheten för ledarna. 

 

6.2.3 Meningsfullhet 

 

Gemenskap, delaktighet, engagemang, lust, glädje, intresse, motivation och framtidstro är ord 

som förknippas med meningsfullhet.  Innebörden av begreppet handlar om att känna en 

positiv förväntan på livet, ha en framtidstro och att känna att de situationer man ställs inför är 

utmanande, intressanta och värda ett känslomässigt engagemang (RF, 2007:12). Antonovsky 

påpekar att känslan av sammanhang inte främst handlar om kognitiva aspekter utan snarare 

om upplevelsen av att vara delaktig och engagerad (Antonovsky, 2005:45–46).  I vårt arbete 

utgår vi från om, och i så fall hur föreningen försöker bidra till att ledarens uppdrag känns 

lustfyllt och spännande. Hur får man ledarna att känna en gemenskap och motivation till att 

engagera sig? Viktiga frågor här är vad föreningen och ledaren anser att verksamheten går ut 

på samt om, och i så fall hur ledaren görs delaktig i verksamheten.  

 

De ledare som vi har intervjuat har alla uppgett att de får någon form av uppskattning från 

sina föreningar. Detta är något som bland annat Larsson och Meckbach (2012) påpekar är 

viktigt för unga ledare. Vanligtvis sker detta vid avslutningar men det finns även exempel på 

små utflykter och sådant. Emilia nämner ledaravslutningar som ett exempel på när man får 

träffa alla ledare för att fika, eller gå på musikaler eller teater och dylikt. En sak som ledarna 

uppskattade från föreningens sida var kostnadsfri utbildning. Det påpekades att detta var 

något som uppskattades då man ville utveckla sig själv som ledare för att veta hur man skulle 

agera i sitt ledarskap. Från föreningarnas sida pratades det mycket om att man tar med ledare 

på utflykter och delar ut presentkort. Just idén med utflykter och att göra någonting 
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tillsammans verkar vara ett genomgående tema och detta kan anses bidra till att man känner 

en större gemenskap inom föreningen samtidigt som det bidrar med glädje.  

 

Thedin Jakobsson och Engström (2008:44).  tror att möjligheterna att behålla ungdomar i 

idrotten ökar genom att inrikta verksamheten mer mot lärande, delaktighet och gemenskap 

vilket Marika tar upp ett bra exempel på i sin intervju. Hon tar upp att man inom C4-

gymnasterna tror att en god atmosfär och god föreningsanda bidrar till att det blir lättare att få 

ungdomar att bli ledare. Som exempel nämner hon att plocka in unga gymnaster som ledare så 

att de får vara delaktiga samtidigt som de som är ännu yngre ser att ännu en aktiv har blivit 

ledare och därmed få dem att tänka att det ska jag med bli, eftersom de ser upp till de som är 

äldre. I RF:s handslagsrapport (2007:10) menar forskaren Tomas Peterson att ledare inom 

idrottens barn- och ungdomsverksamhet har två övergripande uppdrag, dels föreningsfostran 

vilket är det uppdrag som kommer från samhället, dels tävlingsfostran vilket är idrottens eget 

uppdrag. Det förra handlar om att utveckla demokratiska tanke- och handlingsformer samt att 

ge barn och ungdomar möjligheter till att idrotta och att vara delaktiga i och ta ansvar för sin 

idrottsutövning (RF, 2007:10) Att unga gymnaster får prova på att vara ledare bidrar till att de 

får öva på att vara just delaktiga och ta ansvar för sin idrottsutövning.  

 

För att återigen koppla till Thedin Jakobsson och Engströms (2008:44) tankar kring ökat 

lärande, delaktighet och gemenskap så berättar Jan-Erik att Växjö Lakers har startat en 

akademi för unga ledare för att få in fler unga i organisationen. Här får de unga ledarna 

utbildning och vägledning i värdegrundsfrågor. Han betonar vikten av att hålla ledarna kvar 

inom föreningen och att fostra ett naturligt engagemang och en känsla för föreningen som 

sådan. Han pratar om att de ska fostra sina egna “Lakersledare”. Gemensamt med C4-

gymnasternas och Växjö Lakers metoder är att man försöker att skapa en gemenskap inom 

föreningen, en form av kultur som gör det självklart att man provar på att vara ledare och blir 

delaktig och skulle man tycka att det är roligt finns föreningen där och stöttar en. Anledningen 

till att man tar ifrån de egna leden kan möjligen också kopplas till det Bourdieu (Engström, 

2010:85) skriver om habitus då han menar att valmöjligheterna (i idrottsutbudet) är både 

begränsade och reglerade av den kulturella och sociala kontext man har vuxit upp i och för 

närvarande tillhör. Han menar att människors preferenser för olika idrottsaktiviteter därför 

kan ses som kulturella uttryck. (Engström, 2010:85) Att olika idrotter har olika kultur är de 

flesta nog överens om och att då söka efter ledare i den kultur man redan befinner sig i ter sig 
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därför naturligt. Detta kan också vara en del av förklaringen till varför de som slutar vara 

aktiva väljer att bli ledare i den idrott de tidigare utövat. 

 

Angående ledarnas chans till delaktighet så arbetar man som tidigare nämnts med att hålla 

regelbundna möten i två av de föreningar vi har intervjuat. På dessa möten är ledarna med och 

diskuterar och planerar hur verksamheten ska se ut och vad som ska göras inför tävlingar och 

cuper. I Sandsbro nämner man att man har en ungdomssektion i föreningen i vilken ledare för 

ungdomslagen tar beslut och framför önskemål till styrelse. Att ha en arena i vilken ledare och 

främst då unga ledare kan vara delaktiga är något som nämns i en rapport “Unga i och om 

framtidens idrottsorganisering” skriven av Susanna Hedenborg och Johan Glaser (2013:62) 

De påpekar att det är genom delaktighet som det skapas förutsättningar för förändring inom 

föreningsidrotten efter ungdomars egna önskemål och på deras egna villkor. 

 

André menar att det först och främst är “kärleken till sporten” som höll honom kvar och 

Emilia påpekar att hon inte kan tänka sig att hålla sig borta från gymnastiken samt att hon inte 

skulle kunna tänka sig att bli ledare i någon annan sport. Johan nämner att han tycker om att 

vara i ishallen. Jenny pratar om glädjen hos de aktiva och på träningarna, detsamma gäller 

David. En gemensam nämnare som kan urskiljas är att de alla nämner just glädjen och att alla 

verkar ha någon form av dragningskraft till just sina idrotter som gör att de inte kan tänka sig 

att lämna idrottens värld. Detta kan kopplas till det som skrivs i en av RF:s FoU-rapporter 

(2006:5) då de dels menar att de främsta motiven till engagemanget som ledare är relaterade 

till samvaron med de egna barnen.  Men även påpekar att andra betydelsefulla drivkrafter är 

ett intresse för idrotten och för att praktisera ett ledarskap. De nämner också att ledarskapet är 

personligt utvecklande och ger möjligheter till att tillgodose egna fritids- och idrottsintressen. 

Engagemanget utgör en stimulans i vardagen – det ger avkoppling från arbete och en rikare 

social gemenskap. (RF, 2006:5) Just gemenskapen är som sagt viktig för just 

meningsfullheten vilket möjligen visar att deras engagemang bidrar till en ökad 

meningsfullhet i livet sig. Thedin Jakobsson och Engströms rapport (2008:44) nämner att 

ungdomar som valde att stanna kvar inom idrotten ansåg det vara betydelsefullt att ingå i ett 

sammanhang med andra aktiva och ledare som delade samma intressen. Detta är något som 

verkar lysa igenom i de svar vi fått in då ledare bland annat nämner att de gläds av att arbeta 

med ungdomar inom idrotten.  
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Framtidstro är något som Antonovsky nämner är viktigt för meningsfullheten. När ledarna 

pratade om framtiden svarade de flesta att de skulle hålla igång tills de kände att de inte 

orkade längre eller kände att de inte bidrog med någonting. Emilia var en av de som nämnde 

att hon skulle fortsätta så länge hon kände att hon kunde bidra med någonting och att en sådan 

sak som att få beröm för det man gör bidrar till att det jobb hon lägger ner känns meningsfullt. 

Även David nämner just beröm som en källa till motivation i det arbete han lägger ner. 

Motivationen till att fortsätta är något som behandlas mer utförligt i nästa avsnitt av analysen. 

 

6.3 Motivation 

 

Ledarnas motivation analyseras utifrån begreppet motivation enligt definitionen “Motivation 

can be defined simply as the direction and intensity of one´s effort” (Weinberg, Gould) samt 

de två motivationsteorierna “Participant by situation interaction model” och “Achievement 

Goal Theory”. Den första teorin beskriver hur personliga faktorer och situationen påverkar en 

individs motivation i en specifik situation. Den andra teorin tar sin utgångspunkt i 

prestationsteorin. Enligt den teorin finns det tre faktorer som fastställer en persons motivation: 

måluppnåelse, upplevd förmåga och prestationsbeteende (Weinberg & Gould, 2011:64). 

 

Motivation enligt är riktningen och intensiteten av en ansträngning. I detta fall ser vi inga 

tecken på att ledarna inte skulle vara motiverade då riktningen av ansträngningen är idrotta. 

De ledare vi intervjuat dras till idrotten och “attraheras” av densamma. Intensiteten av 

ansträngningen är svårare att få grepp om. Det är något som varierar från person till person 

och det är svårt att säga hur mycket varje individ anstränger sig i sin ledarroll.  

 

En viktig faktor för att ledarna ska få motivation är känslan av att känna sig behövd. Känslan 

av att lära ut en kunskap adepterna tidigare inte haft vilken de har nytta av i sitt idrottande 

beskriver ledarna ger otroligt mycket tillbaka och motivation skapas utifrån detta. Behov är en 

del i ”participant by situation”-modellen under de personliga faktorerna som påverkar hur 

stark en individs motivation är i ett specifikt tillfälle. Denna aspekt har stort samband och vi 

ser tydligt att så är fallet för de ledare vi intervjuat. Intresse är också en del i de personliga 

faktorerna. Det råder inga tvivel om att alla ledare i denna studie brinner för sin idrott och 

som en respondent beskriver det “kärleken till sporten” är en stor drivkraft. Med tanke på 

ledarnas idrottsbakgrunder där de idrottat hela sina liv är intresset en stor del i att hitta 
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motivationen för att vara ledare. Intresse och behov är de två personliga aspekterna i modellen 

som har störst vikt hos våra respondenter vad gäller motivation. I situationens faktorer är det 

en del som sticker ut och som de flesta ledarna berör. Det är faciliteternas dragningskraft. En 

ledare säger tillexempel att han känner sig hemma i ishallen och att det är en del till varför 

han nu är ledare då han tvingats sluta på grund av skada. Bara att vara i ishallen gör honom 

motiverad och det är starkt kopplat till faktorer som beror på situationen.  

 

I “Achievement Goal Theory” finns det tre faktorer som påverkar en persons motivation, 

måluppnåelse, upplevd förmåga och prestationsbeteende (Weinberg & Gould, 2011:64). I 

denna analys ligger fokus på ledarnas upplevda förmåga vilket påverkar motivationen hos 

ledarna. Idag jobbar föreningarna mycket med utbildningar för att öka kompetensen hos 

ledarna. Trots det efterfrågas fler utbildningar vilket visar att ledarna inte är riktigt nöjda med 

det utbudet som finns idag. Genom att möta efterfrågan av fler utbildningar kommer ledarnas 

kompetens att öka. Det påverkar i sin tur ledarens självbild och upplevda förmåga. Enligt 

Achievement Goal Theory ökar motivationen i takt med att den upplevda förmågan blir 

bättre. För föreningarna blir det en “win win situation” att skicka ledarna på utbildning, 

kvalitén på ledarna ökar, deras upplevda förmåga och motivation ökar samtidigt som de 

tillmötesgår ledarnas önskemål.    

 

Monetär belöning som motivation är något som föreningsrepresentanterna tar upp och som de 

tror är en viktig del för att skapa motivation hos de unga ledarna. Genom att ge ett ekonomiskt 

bidrag till ledarna kan få dem att känna att de gör ett bra jobb och att hålla kvar ledarna. Detta 

skiljer sig från de svar ledarna ger i sina intervjuer. Ingen av ledarna nämner den ekonomiska 

aspekten som en del till deras motivation. Istället nämner de att glädjen från barnen, att känna 

sig behövd och deras upplevda förmåga är det som motiverar dem till att vara ledare.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel beskrivs vad vi kommit fram till i studien. Nedan redogörs för de slutsatser vi 

drar utifrån de svar som ledare och föreningsrepresentanter gett i intervjuerna. 

 

Utefter vår frågeställning kring karaktärsdragen hos de ledare vi har intervjuat har vi kommit 

fram till att samtliga utom en har en idrottsbakgrund präglad av olika idrotter och att alla har 

blivit ledare i en idrott de utövat själva under sin aktiva karriär. En slutsats av detta var att ett 

av karaktärsdragen har med ledarnas identitet att göra då idrotten har blivit en del av deras 

identitet under de många år som de utövat den. De flesta av ledarna blev ledare efter att ha fått 

en förfrågan vilket belyser vikten av att man som förening vågar ta till vara på möjligheten att 

engagera aktiva utövare i föreningen tidigt. 

Efter att ha vävt samman våra resultat med teori och tidigare forskning kvarstår ändå frågan 

varför en ung person som aktivt deltagit i idrotten inte slutar utan väljer att stanna kvar. Detta 

kan ha många förklaringar men vi tror att nyckeln till att förstå detta val kan sammanfattas 

med ett citat, “Kärleken till sporten”. Det är detta André påpekar som anledningen till att han 

höll sig kvar och Emilia påpekar att hon inte kan tänka sig att hålla sig borta från gymnastiken 

samt att hon inte skulle kunna tänka sig att bli ledare i någon annan sport. Johan nämner att 

han tycker om att vara i ishallen. Jenny pratar om glädjen hos de aktiva och på träningarna 

och detsamma gäller David. Det kan tänkas att idrotten de deltagit i under så stor del av sin 

uppväxt nu har blivit en del av deras identitet. En gemensam nämnare som kan urskiljas är att 

de alla nämner just glädjen och att alla verkar ha någon form av dragningskraft till just sina 

idrotter som gör att de inte kan tänka sig att lämna idrottens värld. Det är dessa två aspekter 

som har störst påverkan på ledarnas motivation. Det är något som föreningarna borde ta i 

beaktning då de pratar mer om monetär belöning som en motivator. Vår uppfattning är att den 

ekonomiska belöningen inte spela lika stor roll för motivationen som föreningarna verkar tro. 

Detta kan möjligen förklaras av att ledarna känner att det är viktigare att de delar som utgör en 

god känsla av sammanhang uppfylls. Att ledaren känner ett känslomässigt samband med 

övriga inom föreningen och föreningen som sådan bör troligen vara prio ett. Med det sagt 

menar vi inte att den ekonomiska aspekten är betydelselös i sammanhanget.  
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Vi har i våra intervjuer ställt frågor utifrån de tre delarna av begreppet KASAM och det man 

kan se är att de flesta av ledarna upplever att de har en god känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. I ett av fallen upplevdes begripligheten vara bristfällig då 

informationen i föreningen inte fungerade vilket höll på att få ledaren att tappar lusten helt. 

Vilket understryker vikten av att sådana saker verkligen fungerar. Har man inte ett fungerande 

informationsflöde, en struktur och regler så kommer inte de som är aktiva att stanna kvar om 

de inte kan känna att uppdraget är begripligt. Detsamma gäller för hanterbarhet då det är 

viktigt att föreningen visar ledarna att det finns resurser, kunskap och en trygghet om de väljer 

att bli ledare istället för att hoppa av. Meningsfullhet är inte heller något undantag men kan 

vara den svåraste biten att arbeta med. Både vi och två av föreningarna anser att det gäller att 

skapa ett engagemang och intresse för ledarskapet redan innan de av olika anledningar 

bestämmer sig för att sluta. 

 

Att samtliga respondenter valt att bli ledare i en idrott de själva utövat och att en av 

respondenterna nämner att hon inte skulle kunna tänka sig att bli ledare i en annan idrott kan 

förklaras att hon under sin aktiva karriär byggt upp en känsla av sammanhang inom just den 

idrotten. En förståelse för hur till exempel saker och ting fungerar, hur strukturen är 

uppbyggd, vilka regler man ska förhålla sig till och detta ger en tydlighet inför 

ledaruppdraget. Man har med sig kunskap om idrotten från sitt utövande och har byggt upp en 

form av resursbank under sina aktiva år. Vi har även diskuterat kring om idrotten har blivit en 

del av ungdomens identitet. Att bygga upp en meningsfullhet under ledarnas aktiva karriär 

tror vi handlar om att etablera ett intresse hos ungdomarna tidigt i den aktiva karriären. För att 

få detta att fungera anser vi att man kan dra lärdom om hur Växjö Lakers med sitt projekt 

“Lakers coach Academy” och C4-gymnasterna arbetar. Vi anser att de ligger i framkant när 

det handlar om att skapa ett intresse för ledarskap. Båda föreningarna försöker tidigt skapa ett 

intresse för ledarskap. Växjö Lakers erbjuder en ledarakademi från 15-års ålder där alla har 

chansen att delta. C4-gymnasterna jobbar med att aktiva ska vara delaktiga som ledare för 

yngre gymnaster i föreningen tillsammans med en äldre ledare. Det gör att de allra yngsta ser 

upp till den aktiva och blir intresserade av att bli ledare. Detta ökar chansen för att de aktiva 

stannar kvar inom idrotten längre. De skapar ett intresse för ledarskap redan under 

ungdomarnas aktiva karriär vilket vi tror ökar chansen att de stannar kvar inom idrotten 

längre. Till sist får man inte glömma bort något av det kanske allra enklaste, att ställa frågan! 
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Kan man få de här sakerna att fungera i en förening ökar troligtvis chansen att fler ungdomar 

stannar kvar och engagerar sig i sin idrott, något som vi anser vara av yttersta betydelse då 

forskning (Norberg, 2013:7) visar på att allt fler ungdomar mellan 13-20 hoppar av samtidigt 

som annan forskning (Meckbach & Larsson, 2011:6) pekar på att det råder ledarbrist bland 

föreningarna i Sverige. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

Med vår studie ville vi bidra med kunskap kring unga ledare. Vi hade för avsikt att undersöka 

ett antal unga ledares syn på hur de upplever sin situation som ledare inom idrotten. Syftet var 

således inte att generalisera utan att beskriva deltagande personers upplevelser. Forskning 

som finns kring området med ungdomar inom idrotten är bred, dock visar forskning på att det 

finns ett stort tapp på aktiva utövare i 20-års åldern. Vår studie har belyst ett antal olika "fall", 

möjligheterna att genomföra en liknande studie i större utsträckning anser vi var möjlig. En 

sådan studie med ett högre antal deltagare utspridda i landet skulle ge en större bild på hur det 

kan se ut på olika platser i landet. Ytterligare en studie som skulle kunna genomföras är en 

kvantitativ studie. Med denna typ av forskning skulle en generalisering kunna genomföras. En 

sådan studie skulle kunna leda till att man får ett kvitto på hur föreningar i Sverige arbetar 

med exempelvis rekrytering av unga ledare, ställer föreningarna frågan till sina aktiva? 
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Bilaga 1: Antal idrottsledare i Sverige 

 

(RF, 2011:11) 
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Bilaga 2: Intervjuguide - Ledare 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Vart kommer du från? 

Hur ser din idrottsbakgrund ut? Aktiv/ledare 

 

Motivationsfrågor 

Vad var det som från början fick dig att bli ledare? - förebild, förening, eget initiativ? 

Vad är det som får dig att fortsätta vara ledare i en idrott du själv inte utövar? 

(Vad tycker du är det roligaste med att vara tränare?) 

(Vad får du energi av i ditt ledarskap?) 

 

KASAM 

Hur ser stödet ut från din förening? 

Hur visar din förening att de uppskattar ditt arbete i föreningen? 

Hur ser ansvarfördelningen ut kring material, vem ansvarar för att allt finns till hands som 

behövs för träning/match? 

Hur anser du att din förening kan förbättra sin ledarutveckling? 

Hur tycker du föreningar ska gå tillväga för att rekrytera unga ledare? 
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Bilaga 3: Intervjuguide - Föreningsrepresentant 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för roll i föreningen? 

Hur länge har du varit aktiv i föreningen? 

 

Rekrytering och uppföljning 

Hur arbetar ni med att få ungdomar att bli ledare? 

Hur tycker du att man bör gå till väga för att väcka intresse för ledarrollen hos ungdomar? 

Arbetar ni i föreningen på något speciellt sätt (strategi) med unga ledare? Mentorskap? 

Hur arbetar ni för att en ung, nyrekryterad ledare ska känna trygghet och känna uppskattning? 

Har någon i föreningen eller en sektion haft möte med ledaren under dennes tid som ledare? 

Vad tas upp under möten med nya ledare? 

Vilket stöd ger ni till era ledare för att de ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt? - 

material, utbildning, feedback. 
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Bilaga 4: Mail till respondenter (Ledare) 

 

Hej! 

Vi är tre studenter från Coaching och Sport Managementprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu är vi inne på sluttampen av våra studier och arbetar därför med vårt 

examensarbete. 

Studien vi ska genomföra handlar om att undersöka varför unga individer (16-25 år) fortsätter 

som ledare i en idrott de inte själva utövar. Det är av denna anledning vi kontaktat dig. 

Vi undrar om du är intresserad av att ställa upp på en intervju som berör det nämnda ämnet. 

Intervjun beräknas ta cirka 1 timme. 

Intervjuerna är tänkta att genomföras under vecka 15. 

Är du intresserad och befinner dig inom åldersspannet 16-25 skulle vi vilja att du svarar på 

detta mail innehållande kontaktuppgifter till dig samt vilka dagar och tider som passar dig 

bäst. Vi kontaktar dig så snart vi fått ditt svar. 

 

Har du några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till någon av nedanstående. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Marcus Holmberg, 073 - 510 64 02, mh222mg@student.lnu.se 

Victor Salwén, 070 - 272 95 42, vs222ca@student.lnu.se 

Joakim Van Beelen, 070 - 723 52 50, jocke_vb@hotmail.com 
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Bilaga 4: Mail till respondenter (Föreningsrepresentant) 

 

Hej! 

 

Vi är tre studenter från Coaching och Sport Managementprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu är vi inne på sluttampen av våra studier och arbetar därför med vårt 

examensarbete. 

 

Studien vi ska genomföra handlar om att undersöka varför unga individer (16-25 år) fortsätter 

som ledare i en idrott de inte själva utövar. Samt hur föreningar arbetar med unga ledare och 

rekrytering. Det är av denna anledning vi kontaktat er.  

 

Vi undrar om du är intresserad av att ställa upp på en intervju som berör det nämnda ämnet. 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 

 

Vi ser gärna att du svarar med vändande mail, innehållande kontaktuppgifter, möjliga dagar 

och tider intervjun kan äga rum om intresse finns. Så snart vi fått ditt mail kontaktar vi dig 

och bokar en tid som passar. 

 

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta någon av nedanstående! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Marcus Holmberg, 073 - 510 64 02, mh222mg@student.lnu.se 

Victor Salwén, 070 - 272 95 42, vs222ca@student.lnu.se 

Joakim Van Beelen, 070 - 723 52 50, jocke_vb@hotmail.com 

 


