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Abstract  
Sport clubs has identified that they having a high average age of their boards and has difficulties in 
recruiting young people. Participation and influence is one of the sport’s purposes, but the concepts are 
ambiguous when young people has a different meaning for the concepts than sport has. If young people 
are excluded from boards the sport clubs will not fulfill their most important purpose and development 
tend to decreases. This study has studied the motives of young people to engage in sport boards and what 
perceptions chairman of the sports associations have about young organization leaders. By interviews with 
young organization leaders and chairmans of various sports clubs have problems with the lack of young 
people in sports boards surveyed identified. The study aims to inform what motivate and what experiences 
from board appointments young people have and find out what basic assumptions chairmans have of 
young people. The results show that young people sitting in a sports board says that they have chosen to 
engage in the work of the board because of to be involved in the development of sport. They think it is fun 
and good experience for future jobs. Lack of time was anything negative to board work generated in. The 
chairmen believe that it is good if there are younger people in the board, but it is difficult to recruit young 
people to the board. It is important to have diversity in a board to develop and improve the sports club. 
Because of that, it was found that young people feel they are a part of the board but there is an lack of 
knowledge of young organization leaders and these claims are explained by generational difference. 
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Inledning 
Idrottsrörelser finns världen över men det skiljer sig i hur den är organiserad och uppbyggd. Den svenska 
idrottsrörelsen har cirka tre miljoner medlemmar i cirka 20.000 olika idrottsföreningar, vilket ses som 
den största folkrörelsen i landet. Idrotten består till nästan 100 procent av ideella krafter och det ideella 
ledarskapet är en förutsättning för att den svenska idrotten ska fungera. Det finns cirka 755.000 
idrottsledare som bedriver olika uppgifter, som bland annat styrelsearbete, domare och funktionärer och 
det är de som tillsammans får den svenska idrottsmodellen att fungera (Riksidrottsförbundet, 2013). 
Tillsammans med de ideella krafterna utgör också staten en viktig roll för idrotten genom att ge 
ekonomiskt stöd för att föreningslivet ska kunna utvecklas. Stödet ska bland annat bidra till att utveckla 
och stärka föreningslivet. Barn och ungdomar ska få möjligheten till att utveckla demokratiska tanke- och 
handlingsmönster genom att få inflytande och ansvar över sitt idrottande (Petersson, Catásus & 
Danielsson, 2016). Alla ska ha rätt till delaktighet i såväl beslutsprocesser som andra situationer som 
påverkar verksamheten, då demokrati och delaktighet är två förutsättningar som utgör att svensk idrott 
ska uppnå sin vision om att vara bäst i världen på alla nivåer. Idrotten utgör en arena som främjar 
demokratiska principer, där främst styrelsearbete genererar i kunskap om dessa principer genom 
gemensamt styre och beslutsfattande. Att vara delaktig i en föreningsstyrelse resulterar således i god 
förståelse om de demokratiska principer som finns i samhället (Fundberg, 2009; Riksidrottsförbundet, 
2009). 
 
Eley och Kirk (2002) poängterar att idrotten är den största sektorn som engagerar unga till ideellt arbete. 
Idrotten baseras på ideella resurser och är alltid i behov av fler individer som vill vara delaktiga på ideell 
basis och bidrar till flertalet färdigheter för att stimulera till personlig utveckling, där idrottsföreningen 
och den enskilda individen gynnas. Ett intresse för ideellt arbete bland unga har ökat de senaste åren och 
det ökade engagemanget har visat sig leda till mer än den personliga utvecklingen. Det har också visat sig 
att unga inspirerar andra unga, vilket har bidragit till ett ökat deltagande hos idrottsföreningar. Trots att 
engagemanget hos unga har ökat så menar Larsson och Meckbach (2012) att styrelseuppdragen inte 
prioriteras. Cuskelly, Darcy, Hoye och Taylor (2005) poängterar att om idrottsorganisationer ska kunna 
utvecklas på den idrottsliga nivån och på det organisatoriska planet så krävs erfarenheter och engagemang 
från olika individer. Det krävs olika typer av individer och kompetenser för att samordna och utföra de 
uppgifter som en idrottsorganisation kräver, allt från ledarroller till arrangemang och marknadsföring. 
Det blir därför extra viktigt att individer med olika erfarenheter engagerar sig inom det administrativa 
området, exempelvis som styrelseroller. Ungdomarna bör ses som resurser för idrottsföreningar, då de 
anses bidra med andra perspektiv och synsätt. Pallin (2006) anser att ungdomarna är framtiden och 
därför särskilt viktiga för den ideella idrottsföreningens demokratiska uppbyggnad och överlevnad. Det 
blir således viktigt att ta hand om ungdomar som vill engagera sig ideellt, detta för att de är en viktig 
arbetskraft och att de kan fungera som drivkrafter i föreningen. 
 
Petersson et al. (2016) har anmärkt på att styrelser inom idrotten har problem med att rekrytera unga 
personer och är också dåliga på att engagera unga personer i styrelsen. Unga som sitter i styrelsen känner 
sig inte involverade i styrelsearbetet, vilket styrelser har svårt att hitta en lösning på. Svårast tycks 
rekryteringen vara för större föreningar där endast två procent av styrelseledarmöten är under 25 år. 
Avsaknaden av unga på styrelseledarposter inom idrotten anses idag som ett stort problem, då ett av 
idrottens syften är att öka barn och ungdomars inflytande i föreningslivet. Larsson och Meckbach (2012a, 
2013) menar att varför det är så få unga i idrottsstyrelser har att göra med föreningars begränsade och 
smala arbetssätt, där urvalsgruppen unga inte inkluderas i rekryteringsprocessen. En annan orsak till 
avsaknaden kan vara att det finns brister i föreningars stödjande miljöer, det vill säga stöd från äldre 
personer, vilket gör att ungdomar inte får det stöd som de behöver. Det blir därför intressant att i denna 
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studie öka förståelsen för avsaknaden av unga organisationsledare inom idrottsföreningar samt hur 
idrottsföreningar upplever situationen.  



 
 

3 

Bakgrund 
Västerbottens fotbollsförbund 
Västerbottens fotbollsförbund (VFF) är ett fotbollsförbund som är medlem i det Svenska fotbollsförbundet 
(SvFF) och består av fotbollsföreningar som är verksamma inom Västerbotten. Västerbottens 
fotbollsförbund har till uppgift att främja och utveckla fotbollen inom länet och måste följa de uppgifter 
som SvFF tilldelar distrikten. VFF’s organisation består av en förbundsstyrelse och olika kommittéer som 
har olika ansvarsområden, exempelvis tävlingskommittén, domarkommittén och 
föreningsutvecklingskommittén. Tävlingskommittén i sin tur har olika utskott med olika ansvarsuppgifter. 
Årsmötet är Västerbottens fotbollsförbunds högsta beslutande organ, där alla stora beslut rörande 
verksamheten tas (Personlig kommunikation, 4 april, 2016 & Vasterbotten.svenskfotboll.se). 
 
Västerbottens fotbollsförbund (VFF) har identifierat en minskning i antalet unga organisationsledare 
inom deras föreningar, en minskning från 19 procent till 13 procent mellan åren 2014 och 2015. VFF har 
visat på att det är få unga ledamöter i föreningarnas styrelser och förklarar att det kan vara ett problem för 
föreningarna att hitta nya arbetssätt. VFF uppfattar att avsaknaden av unga i styrelserna medför ett 
mindre kontaktnät som inte når ut till yngre och på så vis utesluter målgruppen från styrelseuppdrag. 
Vidare tror de även att det för smala kontaktnätet medför att det i fortsättningen också kommer väljas in 
äldre till styrelserna: Om yngre personer inte finns med i föreningens styrelse (eller kommittéer) finns 
det risk att föreningarna får yngre personer som endast konsumerar föreningens idrott, de är inte med 
och påverkar föreningens verksamhet (Personlig kommunikation, 4 april, 2016). Sammanfattningsvis 
önskar förbundet att det rekryteras in yngre på andra positioner än i själva fotbollsutövandet. 
Västerbottens fotbollsförbunds åsikter ligger till grund för det problemområde som studien belyser och 
har tagits i beaktning vid formuleringen av studiens syfte och frågeställningar. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva unga organisationsledares erfarenheter från ideella 
styrelseuppdrag inom idrotten samt öka medvetenheten om styrelsemedlemmars inställning till unga 
organisationsledare. Studiens frågeställningar är följande: 
 

• Vilka motiv anger unga organisationsledare till sitt engagemang i styrelsearbete? 
• Vilka upplevelser har unga organisationsledare från sina styrelseuppdrag? 
• Vilken syn har ordförande på unga organisationsledare? 
• Vilka uppfattningar har ordförande om avsaknaden av unga organisationsledare inom idrotten? 

Tidigare forskning 

Delaktighet och inflytande 
Föreningslivet handlar delvis om att ge individer möjligheten till att vara delaktiga och få inflytande i 
verksamheten (Vogel, Häll, Munck & Amnå, 2003). Föreningars demokratiska fostran syftar också till att 
involvera medlemmarna i diskussioner och beslutsfattning, utifrån deras egna förutsättningar (Petersson 
et al., 2016). Genom delaktighet och inflytande skapas förutsättningar till nya perspektiv och leder till en 
kvalitétsutveckling hos föreningar. För att inte gå emot Riksidrottsförbundets (2009) styrdokument, 
idrotten vill, är det viktigt att inte utesluta individer på grund av ålder, kön eller etnicitet. Därför anses det 
viktigt för föreningar att involvera barn och ungdomar i den delaktighetskultur som finns inom 
föreningslivet. Vogel et al., (2003) påpekar att idrottsföreningar blir mer professionaliserade då 
anställningar har ökat. Samtidigt menar Demokratiutredningen (2000) att detta leder till förändringar 
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inom föreningar, i och med att nya organisationsformer uppkommer. De nya organisationsformerna 
attraherar unga personer och det blir således viktigt för både utvecklingen och överlevnaden av föreningar 
att ta vara på ungas engagemang. Gerrevall (2007) menar att en utveckling av föreningar kan ske genom 
att involvera och engagera unga för att få nya perspektiv och synsätt. Även om det tenderar att vara svårt 
att väcka ungas intresse för styrelseuppdrag så har det visat sig att unga vill ha inflytande och det är upp 
till varje idrottsförening att lyfta frågan om hur de ska få inflytande och över vad. Sedan länge har det varit 
de vuxna som bestämmer inom idrottsrörelsen och för att ungas inflytande ska öka måste det ske en 
förändring av detta.  
 
Trondman (2011) menar att ungdomars egna uppfattningar om delaktighet kan stå i motsättning till 
idrottens delaktighetskultur som lyfts fram i Idrotten vill. Rätten till inflytande handlar i huvudsak om 
ungdomars delaktighet i föreningslivet men problematiskt blir det när begreppet delaktighet beskrivs på 
olika sätt hos ungdomar än vad idrotten menar att delaktighet innebär. Delaktighet inom idrotten beskrivs 
som medbestämmande, vilket ungdomar i sin tur inte håller med om. De menar istället att delaktighet 
kännetecknas av en känsla av tillhörighet. Makt, inflytande och medbestämmande lyfts inte fram i 
ungdomars beskrivning av vad delaktighet innebär, vilket motsätter beskrivningen som Idrotten vill lyfter 
fram. Denna begreppskrock resulterar i en tvetydig bild av idrottens delaktighetskultur. Vad som också går 
emot idrottens delaktighetskultur är att hela 57 procent är nöjda med lite eller ingen delaktighet medan 18 
procent menar att de inte upplevt delaktighet alls men ses som önskvärt hos ungdomarna. Unga tycks vara 
nöjda över den situation som råder, där delaktighet likställs med tillhörighet och majoriteten upplever att 
deras förmåga att påverka inte bidrar till någonting.  

Ideellt arbete 
Ett ideellt engagemang grundar sig i ett enskilt, fritt val av individen. Inom idrotten arbetar och samverkar 
de ideella krafterna på olika nivåer, allt från förbundsnivå till den enskilde föreningen och på alla nivåer 
krävs det bidrag i form av tid och ansträngning. Olika individers erfarenheter och engagemang gör det 
möjligt för idrottsorganisationer att utvecklas på alla nivåer, såväl på idrottsnivå som på det 
organisatoriska planet. Det krävs olika typer av individer för att samordna och utföra de uppgifter som en 
idrottsorganisation kräver, allt från ledarroller till arrangemang och marknadsföring. Det blir därför extra 
viktigt att individer engagerar sig inom det administrativa området, så som styrelseroller. Det är svårt att 
förutspå hur det ideella arbetet kommer att se ut i framtiden, då den tekniska utvecklingen går snabbt 
framåt samtidigt som idrotten blir allt mer professionell. Utmaningen för idrotten blir således att hålla en 
jämn takt med samhällets förändringar. Som tidigare nämnt är ideella krafter de som får idrotten att gå 
runt och som bidrar till utvecklingen av föreningen (Cuskelly et al., 2006). 
 
Det går att dela upp det ideella engagemanget i två nivåer. Enligt Pearce (1993) är dessa två nivåer Core 
och Perifier. Core syftar till de som engagerar sig formellt eller inom kommittéledamöter. Hit räknas 
också de personer som ses ha ett intresse i föreningen och vill uppfylla de mål som är uppsatta för 
föreningen. De är också de som driver på, ses som ledare och har mer delaktighet och ett högre 
engagemang. Perifier ses som de inom en förening eller organisation som bidrar med mindre tid och har 
mindre krävande uppgifter. Således har de mer distans till ideellt arbete och intresset sträcker sig endast 
till specifika tillfällen där ansvaret är litet. Graden av engagemang inom idrottsföreningar grundar sig 
således i de behov som individen har. Det vill säga att personer engagerar sig inom idrottsföreningar i det 
de anser intressant och givande för dem själva (Pearce, 1993). 

Rekrytering till ideella uppdrag 
Rekryteringen av ideella krafter sker oftast internt, från de egna leden, där personen som rekryteras in ofta 
har stark anknytning till föreningen i fråga. Det förekommer sällan extern rekrytering, det vill säga att 
personer utanför organisationens gränser till största del utesluts, vilket i sig begränsar urvalet. På grund 
av det snäva synsättet på rekrytering inom ideella föreningar eller organisationer är det svårt att få in nya 
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personer med nya perspektiv och arbetssätt. Det smala rekryteringsperspektivet leder till mer belastning 
för de redan aktiva inom föreningen, där nya eller utökade arbetsuppgifter blir aktuellt (Cuskelly et al., 
2006). Fortsättningsvis menar Cuskelly et al. (2006) att metoderna för rekrytering påverkas av om 
rekryteringen sker internt eller externt, detta på grund av att personer kommer se på organisationen med 
olika ögon, beroende på om de har erfarenhet av verksamheten eller saknar kopplingar till organisationen. 
Oftast är det de egna medlemmarna i en idrottsförening som också driver den, vilket utgör att individerna 
måste avsätta mycket tid till sitt arbete. Idrottsorganisationers ideella resurser är dominerande av äldre 
personer och det är många som ser en utmaning i att rekrytera yngre. Många är medvetna om idrottens 
goda påverkan på ungdomars livsstil och därför blir det extra viktigt för idrottsorganisationer att involvera 
ungdomar, då de på så sätt blir involverade i samhället och bidrar till demokratisk och social utveckling. 
Svårigheten i rekryteringsarbetet blir att identifiera motiven till ungdomars engagemang och här kan det 
skilja sig markant i livsstilar, attityder och beteenden. Därför är det viktigt för idrottsföreningar att vara 
lyhörda för synpunkter för ett lyckat bemötande med ungdomar (Cuskelly et al., 2006). Pearce (1993) 
hävdar också att rekryteringen oftast sker i de personliga nätverken som finns tillgängliga, där 
rekryteringen blir en intern process som kan bidra till att det är ett kompisgäng som sitter och styr 
organisationen. Vidare går det dock inte att säga om detta har några negativa påföljder, då nätverken är en 
viktig pusselbit inom rekryteringsarbetet. I en internationell studie av Sills (1957) beskrivs att 52 procent 
rekryterades av en vän, 20 procent av en annan medlem och 18 procent av en jobbkollega. Det visade sig 
också att endast en liten andel hade rekryterats genom olika marknadsföringsmetoder, det vill säga, extern 
rekrytering. Fortsättningsvis menar Pearce (1993) att det personliga nätverket är av stor betydelse vid 
rekrytering av ideella krafter, då de flesta som engagerar sig ideellt rekryteras av vänner, medarbetare eller 
släktingar. En svensk studie av Fundberg (2009) belyser att den interna rekryteringen även tycks vara den 
metod som idrottsföreningar i Sverige använder sig av idag. Då styrelsen genom dess egna kontaktnät 
rekryterar in nya medlemmar. Kontaktnät har således visat sig vara kraftfullt vid rekrytering och ju större 
kontaktnät, desto mer sannolikt är det att rekryteringsarbetet ger positiva resultat. 
 
Det finns utmaningar med rekrytering till idrotten för att öka jämställdheten inom idrottsföreningars 
styrelser (Fundberg, 2009), vilket styrks av Larsson och Meckbach (2012a) som menar att satsningen på 
unga som organisationsledare är alldeles för klen hos föreningarna och denna målgrupp ofta faller mellan 
stolarna. Riksidrottsförbundet (2005) poängterar att det beror på att förfrågan till ungdomar om att ingå i 
en styrelse eller kommitté har minskat. Fundberg (2009) tror att den svaga satsningen på att få fler unga 
in i idrottens styrelser handlar om svårigheten att kunna fastställa de policydokument som finns och 
kunna applicera dessa i praktiken på ett trovärdigt sätt. Arbetssätten kring bemötandet mellan grupper, 
hur nätverk kan förändras samt hur rekryteringsvägarna kan förbättras måste utvecklas för att skapa en 
attraktivare förening som unga vill engagera sig i.  

Motivation till och stöd inom ideellt arbete 
Pearce (1993) förklarar att de som jobbar ideellt inte får betalt för sitt arbete och antas heller inte ha några 
sådana skäl till att börja engagera sig inom ideella organisationer. Han menar att: Anställda arbetar för 
pengar och ideella krafter arbetar för kärlek (s. 59). För de organisationer som är beroende av ideella 
krafter är det av väsentlig betydelse att ta reda på hur de kan motivera individer till engagemang. Den 
stora spridningen gör det dock svårt att generalisera ideella ledares motivation och attityder till sitt arbete. 
Forskare (Cuskelly et al., 2006; Pearce, 1993) menar att det blir intressant att studera vilka behov och 
motiv som individer har och samtidigt studera vilken roll demografiska och sociala egenskaper har. Det är 
dock inte så enkelt som kan tros att motivera individer till ideella uppdrag, det är en komplex situation där 
krav som exempelvis finns på anställda inte kan ställas på någon som ställer upp ideellt.   
 
Den sociala kontakt som ideellt arbete skapar visar sig vara betydelsefull för olika typer av uppgifter och 
olika ideella uppdrag. Pearce (1993) beskriver att den sociala kontakten bidrar med erfarenhetsutbyte, 
gemenskap och en större trivsel bland medarbetare, detta i sin tur främjar både verksamheten och det 
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sociala inflytandet. Just det sociala spelar stor roll för många för att de ska ansluta sig till en ideell 
organisation. Det är endast ett fåtal som vågar ta steget in i organisationen, utan att känna någon. Ett 
intresse finns hos individen men på grund av att de sociala banden inte finns väljer de istället att vänta på 
en förfrågan till engagemang. Det har också visat sig att friheten i det ideella arbetet är en av de mest 
attraktiva aspekterna hos de som engagerar sig, detta för att de kravlöst kan skapa sociala relationer. 
Andra aspekter som redovisas som attraktiva är exempelvis att utbildning och speciella krav inte finns, du 
kan anta olika roller, helt beroende på dina egna ansträngningar (Pearce, 1993).  
 
I Barkers studie (refererad i Smith, J. D, 1993) presenteras olika motiv till varför människor engagerar sig 
som ideella ledare. Motiven varierar beroende på vilket land som studerats. De tre motiven och dess 
innebörd presenteras nedan: 
 
Altruistic – Innebär att man visar medlidande och solidaritet gentemot de som har det sämre ställt än en 
själv. Ett sätt att ge hopp och värdighet till de behövande. Detta motiv är ofta sammankopplat med 
religion och moral och är mer kopplat till kyrkan snarare än idrotten. 
 
Instrumental – Utveckling och nya erfarenheter står i fokus, tillsammans med att man ser sig ha en 
meningsfull fritid, träffar nya människor och känner sig tillfredsställd över någonting man har gjort. Detta 
motiv är även det vanligaste inom den svenska idrotten. 
 
Obligation – En vilja att göra samhällsnytta eller att ”betala” tillbaka till samhället samt personlig 
tillfredställelse. 
 
Barker (refererad i Smith, J. D, 1993) menar att motiven till ideellt arbete inte kan ses som permanenta 
utan de varierar över tid. Under de senaste decennierna har det ideella arbetet förändrats, där det blivit 
mer individualiserat. Detta har resulterat i att det livslånga engagemanget inom föreningar minskat och 
intresset för kortsiktiga engagemang har ökat. Individualiseringen har också ändrat attityderna från att 
bidra till andra till att se ett eget intresse, kopplat till betalning.  
 
Det har visat sig vara svårt för organisationer att skapa strategier för att motivera och stödja de som 
engagerar sig ideellt. Motivationsfaktorerna är ofta svåra att generalisera och applicera på en större grupp 
människor, då varje enskild individ drivs av olika motiv. Vad som dock visat sig framgångsrikt är att skapa 
en stark kultur inom organisationen och visa uppskattning till de ideella krafterna. Trots detta har 
organisationer svårt att utforma metoder för att locka, engagera, motivera och stödja nya och fortsatta 
ideellt drivna personer (Cuskelly et al., 2006). En studie av Cuskelly et al. (2005) påvisar att användandet 
av stödjande metoder för det ideella ledarskapet har varit lyckat och att det gäller för organisationer att 
utforma ett så bra stöd som möjligt relaterat till de motivationsfaktorer som finns till ett ideellt 
engagemang. Detta resonemang stödjs av Larsson och Meckbach (2012b) som menar att stöd och hjälp 
främjar att behålla yngre som vill engagera sig ideellt. De lyfter fram två betydelsefulla stöd där hjälp från 
andra är en form av stöd medan det andra är utbildning. Dessa två tillsammans bidrar till att jämna ut 
erfarenhetsskillnader som kan finnas mellan de unga och de äldre i en styrelse.  

Åldersfördelning inom idrottsstyrelser 
Internationellt sett är förhållandet mellan ålder och ideellt engagemang till viss del komplex, då det tycks 
ske en ökning av engagemang upp till cirka 18 år för att sedan avta under senare tonåren och hos unga 
vuxna. Det största engagemanget tycks vara hos de mellan 40 och 55 år, varpå det senare minskar igen 
(Pearce, 1993). Fundberg (2009) menar att det höga engagemanget hos äldre bidrar till att medelåldern 
hos svenska idrottsstyrelser är relativt hög. Svensk idrott styrs till största del av män, där det är männen 
som sitter på ordförandeposter samt inom valberedningarna, detta är inte något unikt inom idrotten utan 
är vanligt förekommande även utanför idrottens gränser. Det finns dock siffror som pekar på att kvinnor 
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inom en Specialförbundsstyrelse domineras av åldersgruppen under 30 år, vilket går emot den norm som 
finns inom idrottsstyrelser. 
 
I Riksidrottsförbundet (2005) FoU-rapport lyfter de fram att ungdomar tenderar att i mycket liten 
utsträckning ingå i idrottsföreningars demokratiska struktur. Endast fyra procent säger att de är med i en 
styrelse och åtta procent uppger sitta med i kommittéer eller liknande. Procentsatserna har också minskat 
något sen 1998, då nio procent uppgav att det satt i olika kommittéer. Endast en av tio under 30 år uppger 
att de någon gång har haft ett styrelseuppdrag eller suttit med i någon arbetsgrupp i anknytning till 
styrelsen (Larsson & Meckbach, 2012b). De som är dominerande i idrottsstyrelser är personer mellan 18 
och 59 år, där det största engagemanget tycks vara hos de mellan 40 och 59 år. Endast två procent i 
föreningsstyrelser representeras av personer upp till 18 år. I specialidrottsförbundens styrelse är det 
endast åtta procent som är under 30 år (Norgren, 2015; Petersson et al., 2016). 
 
Bengtsson och Nilsson (2013) studerade om kön och åldersfördelningar i föreningsstyrelser, där 108 
respondenter innefattas. Resultatet visade på att gruppen 30-60 år är överrepresenterad och att endast 
fyra procent är yngre än 30 år. Männen stannar kvar och engagerar sig inom styrelserna i högre åldrar än 
kvinnorna, det visar sig att kvinnors engagemang är som störst vid 30-45 år medan männens är 46-60 år. 
Endast en kvinna representerade kategorin de över 60 år. Det finns en outtalad norm att äldre män är de 
som sitter som ordförande i en styrelse och detta tycks grunda sig långt tillbaka i tiden. Det anses 
fortfarande vara män som är normen inom idrotten och således också toppen av hierarkin. En orsak till 
detta kan vara att kvinnorna tenderar att avsluta sina styrelseuppdrag tidigare än männen. Upp till en 
ålder av 35 år finns en ökning bland kvinnor representerade i styrelser men därefter minskar 
engagemanget med en stigande ålder. Männen i sin tur hade en genomsnittsålder på 45 år innan 
engagemanget minskade. Skillnaden mellan könen kan förklaras genom att kvinnors intresse i hem och 
karriär prioriteras i högre grad efter 35 år (Bengtsson & Nilsson, 2013). 

Generationsväxlingar 
Deoye och Fox (2011) och Cogin (2012) beskriver att en generation är individer som i det gemensamma 
åldersspannet som delar ett tankesätt som präglas av händelser från uppväxten. 
 
Enligt Deoye och Fox (2011) har samma generation likartade egenskaper och tankemönster, vilket sägs 
grunda sig i de uppväxtförhållanden som respektive generation har. Trots skillnaderna strävar 
generationerna efter respekt hos varandra. Generation Y, som är den yngsta generationen (1985-2009), är 
mindre attraktiva på arbetsmarknaden då organisationer har en uppfattning om att kunna undvika 
konflikter på arbetsplatser, grundade i skillnader mellan generationer. Deyoe och Fox (2011) menar att 
strategier för att minska generationsskillnader blir nödvändiga. Generationskrockar måste minimeras 
genom att generationerna skapar förståelse och accepterar varandras olika egenskaper och synsätt. Då 
flera olika generationer idag möts ute på arbetsmarknaden blir det viktigt med ett fungerande sampel 
mellan generationerna för att få en fungerande och en utvecklande arbetsmarknad. Cogin (2012) 
förtydligar att när en generation är på väg ut från arbetsmarknaden blir det allt viktigare att involvera 
generationen som är på väg in, här bär arbetsmarknaden ett ansvar att tillvarata alla generationers 
erfarenheter. Den olika syn på arbetsmoral som finns mellan generationerna resulterar i skilda 
förväntningar på arbetsplats och kollegor och de olika perspektiv och tankesätt som finns är en bidragande 
orsak till varför särskiljningar mellan generationerna uppstår. Deyoe och Fox (2011) menar att skillnaden i 
normer och värderingar gör det svårt för generationerna att förstå varandra. Då olika motiv till arbete 
framställs krockar även bilderna av varandras generationer, således leder detta till att de äldre ser de 
yngre som lata och de yngre uppfattar den äldre generationen som allt för karriärsinriktade. De äldre 
lägger heller ingen större vikt vid feedback för deras arbetsinsats medan den yngre generationen önskar 
desto mer respons således ställs arbetsgivaren för olika krav från olika grupper. De olika generationerna 
behöver olika strategier för att behållas inom organisationen. Ofta behandlas alla anställda som en 
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homogen grupp där organisationer har förutfattade meningar att alla individer har samma brinnande 
engagemang. Ofta hamnar den yngre generationen i skymundan då strategierna inte är anpassade för 
deras generation, då de har andra värderingar och normer än dem andra generationerna. För 
organisationer är det extra viktigt att anpassa sina strategier utifrån de generationsskillnader som finns för 
att inte utesluta någon åldersgrupp på grund av okunskap om dessa motivationsfaktorer. 

Åldersdiskriminering 
Precis som kön och etnicitet är även ålder en diskrimineringsgrund, det anses dock svårt att förhålla sig till 
den då ålder är föränderlig. Historiskt sett har forskning fokuserat mycket på både kön och etnicitet men 
att se ålder som en diskrimineringsgrund har fallit mellan stolarna, då ålder till skillnad från andra 
diskrimineringsgrunder inte har fått lika stora konsekvenser för människor. Det är sällan det resulterar i 
allvarliga incidenter för att en individ tillhör en viss generation eller åldersgrupp. Detta i sin tur resulterar 
i att metoder för att motverka åldersdiskriminering har uteblivit (Branscombe, Garstka & Hummert 
2005). 
 
Åldersdiskriminering är ett begrepp som länge syftat till att beskriva äldres situationer i bland annat 
arbetslivet, där de äldre har fått kliva åt sidan för yngre förmågor. Idag har begreppet vidgats och 
innefattar alla åldersgrupper. Broberg (2012) menar att problematiken med att identifiera diskriminering 
av ålder, till skillnad från andra diskrimineringsgrunder, är att åldern har en flytande gräns. En individ 
åldras ständigt vilket i sin tur genererar förändringar i både upplevelser och erfarenheter. Vidare lyfter 
Broberg (2012) att yngre tenderar att ha svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och kan uppleva en 
diskriminering vid rekryteringen. Det är inte bara att arbetsmarknaden är problematiskt att ta sig in på, 
det har också visat sig att yngre oftare får tjänster på kortare tid, exempelvis ses det svårare att få en 
tillsvidareanställning som ung. Olika jargong mellan yngre och äldre har också förekommit, där de äldre 
menar att de känner sig hotade av yngre och har en nedlåtande inställning till yngre. Jargonen grundar sig 
i att de äldre anser att de yngre borde ta lärdom av de äldre. Det finns också olika perspektiv på vad olika 
åldersgrupper har för erfarenheter, exempelvis tas det för givet att en 50-åring är mer kompetent än en 
20-åring. De fördomar som finns mot respektive ålderskategori speglas på olika sätt i bemötandet utifrån 
den rådande situationen. De yngre anses ha bristande kunskaper inom sitt yrke, vilket påverkar både 
inställningen och bemötandet hos de äldre. Erfarenhet och ålder tenderar att ses som likartade aspekter, 
om du är gammal har du även mycket erfarenhet. Med erfarenhet kommer också högre grad av auktoritet, 
där ålder jämställs med erfarenhet (Broberg, 2012). Jönsson och Larsson (2009) stödjer Brobergs 
resonemang och menar sin tur att de maktstrukturer som finns, grundar sig i det samhälle som byggts upp 
och kan jämföras med könsmaktsordningen, ålder blir i sin tur värdet på individen. Vidare menar Broberg 
(2012) att dem förväntningar som finns, är att auktoriteten kommer med åldern och erfarenheten, där de 
äldre på en arbetsplats förväntas kunna mest. Förväntningarna på de yngre ser annorlunda ut, där de 
istället ska vara positiva, glada och öppna för möjligheter och de ses även ha snabbare inlärningsförmåga 
och lättare att förstå nya saker. Halldén (2009) lyfter fram vikten av att yngre har ett ansvar för framtiden, 
där barn och ungdomar ses som en investering för framtidens utmaningar. Bilden av barn och unga som 
individer menas komma först när de blir vuxna och självgående, men denna bild är i sin tur socialt skapad 
och föränderlig. Vidare skapas en norm som har sin utgångspunkt i att de vuxna sitter på mer makt av sig 
självt, på grund av åldern. Halldén (2009) beskriver fortsättningsvis att vuxna kan ses som normen och 
unga som avvikande, där avvikaren oftast beskrivs, exempelvis inom idrotten: fotboll – damfotboll, hockey 
– damhockey. 
 
Till sist påpekar Broberg (2012) att det också märks av att arbetsfördelningen skiljer sig mellan unga och 
äldre på en arbetsplats. Olika åldersgrupper har olika arbetsuppgifter, vilket menas att fördelningen av 
arbetsuppgifterna grundar sig i vilken ålderskategori som individerna befinner sig i. Den miljö som då 
skapas främjar inte utveckling och kan i sin tur bidra till att individerna i sin tur blir bortvalda framför 
andra, mer kompetenta. Den enskilde individen gör alltså ett val som senare grundar sig i en egen 
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uppfattning om sin förmåga att utföra andra uppgifter, vilket resulterar i att yngre sätts in som ersättare. 
Den fördelning av arbete som finns grundar sig i åldern snarare än de individuella kunskaperna som en 
individ har för ett visst arbete. De förbestämda egenskaperna hos yngre blir istället den bas som utgör 
vilket jobb de anses lämpliga för och konsekvenserna blir att rekryteringen grundar sig i ålder snarare än 
de individuella förmågorna.
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Metod 
Intervju som metod  
Då studien syftar till att ta reda på individers syn på och erfarenheter av ett visst område så föll metodvalet 
på intervju. Intervju som metod anses lämpligast att använda sig av när författaren vill ta reda på 
individers uppfattningar av den sociala verkligheten, där meningen är att ta reda på vilka olika synsätt 
som finns på en viss kontext. Om människors beskrivningar och förklaringar för en viss företeelse är det 
som ska undersökas kan intervju vara bra att använda sig av. En enkät ger inte lika beskrivande 
information om företeelsen, då möjligheten för följdfrågor inte finns. Vid användning av intervju får 
forskaren bättre uppfattningar av intervjupersonens beskrivningar, då en nära relation till 
intervjupersonen skapas. Intervju lämpar sig även bättre om det är färre respondenter med i studien 
(Bryman, 2011). Det är samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen som skapar kunskap om 
ämnet och den information som intervjun genererar (Brinkman & Kvale, 2013). Det blir särskilt viktigt att 
intervjuaren har kunskap om det aktuella ämnet, för att kunna följa upp intervjupersonens svar genom 
följdfrågor. Följdfrågor kan även berika intervjun då oanad information kan komma fram. Det handlar 
alltså om att samla kunskap och det hänger på hur pass väl intervjuaren följer de metodregler som finns 
(Brinkman & Kvale, 2013) 

Studiens intresse var att undersöka individers ståndpunkter och då lämpade sig semistrukturerad intervju 
bäst. Det som kännetecknar semistrukturerad intervju är att den är flexibel att använda sig av då 
intervjupersonen kan formulera sig på sitt individuella sätt. I regel har intervjuaren en så kallad 
intervjuguide och denna innehåller gemensamma frågor till intervjupersonerna. Det går även att ställa 
frågor som inte finns i den förutbestämda intervjuguiden, det ska dock knytas an till något som 
intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjun är en flexibel metod att 
använda sig av, då den ger utrymme för intervjupersonen att själv uppfatta och tolka frågorna för att sedan 
besvara dem utifrån egna förklaringar av fenomenet. För att besvara de frågeställningar som fanns, var det 
viktigt att ha ett förhållandevis tydligt fokus, vilket semistrukturerad intervju står för (Bryman, 2011).  

Urval 
Västerbottens fotbollsförbunds (VFF) var uppdragsgivare till studien, vilket gjorde att VFF sågs som en del 
av urvalet. I denna studie har sex personer intervjuats och delats upp i två urvalsgrupper, tre unga ledare 
som jobbar ideellt för olika idrottsorganisationer runt om i Sverige och tre ordföranden för olika 
fotbollsföreningar i Västerbotten. Urvalet baseras på vad Bryman (2011) menar är en bra urvalsteknik vid 
kvalitativ forskning. Här valdes ett målinriktat urval, vilket menas att intervjupersoner väljs utifrån de 
forskningsfrågor som har utformats. Detta ska i sin tur underlätta att besvara de problemformuleringar 
som finns. Ordföranden valdes utifrån att de sitter på en intressant position inom en fotbollsförening inom 
VFF. De unga ledarna valdes på grund av sin ålder och sitt engagemang i olika idrottsstyrelser, utan 
hänsyn till idrott. De unga ledarna har författaren fått tips om via personliga kontakter. Det fanns inget 
krav på att alla unga ledare skulle tillhöra en fotbollsförenings styrelse, detta på grund av att det inte 
ansågs relevant utifrån syftet. Varför ordförandena valdes utifrån en förening kopplat till VFF förklaras 
genom att Västerbottens fotbollsförbund var uppdragsgivare och det kändes relevant att ha någon 
koppling till förbundet i studien. Unga organisationsledare definieras enligt följande: Förtroendevalda 
ledamöter i styrelser som är under 30 år (Larsson & Meckbach, 2012b). 
 
Tabell 1: Bakgrund om Unga ledare och Ordföranden 

Intervjupersoner Idrott Ålder 

Ung ledare 1 Basket 29 år 
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Datainsamling och genomförande 
Tidigare forskning söktes via google scholar och Riksidrottsförbundets hemsida. Sökorden var unga, 
generation Y, organisationsledare, styrelse och idrott. Sökorden översattes till engelska och användes i 
olika former. Forskningsrapporter av Riksidrottsförbundet hämtades via deras hemsida, rf.se. 

Information från Västerbottens fotbollsförbund samlades in och utifrån denna data formulerades studiens 
syfte och frågeställningar. Fem slumpmässigt valda ordförande från fotbollsföreningar inom Västerbottens 
fotbollsförbund kontaktades via mail, efter att mailadresserna återfunnits på Västerbottens 
fotbollsförbunds hemsida. De tre ordförandena som svarade först blev också de som deltog i studien. I 
mailet informerades de om studiens syfte och en förfrågan om de var intresserade att delta ställdes. De tre 
unga organisationsledarna kontaktades via sociala medier efter att tips om att de satt i olika 
idrottsstyrelser hade kommit in. De fick samma information som ordföranden och blev tillfrågade om de 
var intresserade att delta i studien. Därefter planerades tid och plats in enskilt med alla sex deltagandena, 
intervjupersonerna fick själva välja lämplig plats och tid. Innan intervjuerna ägde rum genomfördes två 
pilotintervjuer i syfte att testa intervjuguidens innehåll och frågornas ordning. Pilotintervjuerna 
genomfördes på personer som hade liknande roller som urvalsgruppen, detta för att få så tillförlitligt test 
av intervjuguiden som möjligt. Ett annat syfte som pilotintervjuerna hade var att intervjuaren skulle få 
övning i att genomföra intervju som metod. 

Två olika intervjuguider utformades, detta för att passa frågeställningarna för respektive urvalsgrupp (Se 
bilaga 2 & 3). Det som skiljde intervjuguiderna åt var fokuseringen på frågor för respektive urvalsgrupp, 
där de unga organisationsledarnas intervjuguide fokuserade på deras erfarenheter från styrelseuppdrag 
och intervjuguiden för ordförandena fokuserade på deras uppfattningar om unga organisationsledare. 
Intervjuguiden grundade sig på olika teman och frågorna i sin tur baserades på dessa teman tillsammans 
med studiens frågeställningar. Intervjuguiden bestod till största del av öppna frågor, detta för att skapa 
utrymme för intervjupersonernas egna åsikter. Följdfrågor ställdes om någonting i informationen kändes 
intressant att följa upp eller om det givna svaret inte kändes tillräckligt. De teman som användes var: Ny 
som organisationsledare, motivation, arbetsuppgifter, organisationen (se bilaga 2) samt syn på, avsaknad, 
motivera och behålla (se bilaga 3). Bryman (2011) menar att denna teknik är en bra grund för att utforma 
en så bra intervjuguide som möjligt. Slutligen redigerades intervjuguidens frågor och ordningen på dem 
efter vad pilotintervjuerna hade genererat i. 

Alla sex intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte. Intervjuplatserna varierade men alla de valda 
platserna ansågs enskilda och tysta, vilket minimerade störande ljud från omgivningen. Tiden för 
intervjuerna varierade mellan förmiddag och eftermiddag, beroende av intervjupersonernas individuella 
tidsscheman. Två av intervjupersonerna hade begränsat med tid vid genomförandetillfället, vilket i sin tur 
kan ha påverkat datainsamlingen. Samtliga intervjuer varade cirka 30 minuter och spelades in via telefon 
för att underlätta transkriberingen. Kvalitén på inspelningarna ansågs vara bra, även om en del 
störningsljud hördes i bakgrunden, dock utan att påverka vad som sades. 

Ung ledare 2 Olika idrotter 24 år 
Ung ledare 3 Fotboll 22 år 

Ordförande 1 Fotboll 30 år 

Ordförande 2 Fotboll 35 år 

Ordförande 3 Fotboll 65 år 
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Forskningsetik  
Forskningskravet och individskyddskravet är två grundläggande krav som Vetenskapsrådet (2002) 
beskriver. Forskningskravet utgår från att säkerhetsställa den forskning som gjorts genom att utveckla, 
fördjupa och förbättra kunskaper och metoder inom området. Individskyddskravet syftar till att skydda 
individens identitet och består av fyra huvudkrav. Intervjupersonerna i studien blev informerade om 
individskyddskravet fyra huvudkrav, vilka är följande: 
 
 
Informationskravet 
Information om deltagarnas uppgift i studien och vad studiens syfte var lämnades ut. Deltagarna fick 
information om att deltagandet i studien var på frivilliga grunder och att de när som helst kunde be om att 
få avbryta sin medverkan. De blev också informerade om hur och av vem den insamlade datan skulle 
behandlas och att om de skulle vilja avbryta sin medverkan skulle all information raderas. 
 
Samtyckeskravet 
Detta krav går ut på att de som deltar i studien måste samtycka till deras medverkan. Det är särskilt viktigt 
att få samtycke till deltagande där studien kräver en aktiv insats, som tillexempel i en intervju. Ett särskilt 
övervägande bör ske innan samtycke hämtas, då det kan strida mot individsskyddskravet. Exempelvis om 
det rör sig om något som den tänkta deltagaren varit med om tidigare och kanske inte vill påminnas om. 
Deltagarna fick själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skulle delta i studien. Om de skulle 
välja att avbryta sin medverkan, är det inte tillåtet för författaren att försöka påverka beslutet eller att det 
på något sätt medför negativa följder för deltagaren. 
 
Konfidentialitetskravet 
Deltagarna i studien är helt anonyma och informationen i studien är så pass generell så att det inte ska gå 
att spåra vilka deltagarna är. All information behandlades endast av författaren och finns bara med i 
denna studie, detta blev intervjupersonerna informerade om vid en första kontakt. De informerades även 
om att den inspelade intervjun raderades efter transkribering samt att ingen utomstående har chans att ta 
del av den individuella informationen. 
 
Nyttjandekravet 
Information och kontaktuppgifter användes bara i denna studie, då deltagarna endast blivit tillfrågade att 
delta i denna. Uppgifter om den enskilde deltagaren hölls hemliga, då ingen vilja till annat påtalades. 

Analysmetod 
De data som samlades in, transkriberades och därefter analyserades utifrån vad Brinkman och Kvale 
(2013) kallar en begreppsstyrd kategorisering. Av datamaterialet skapades nyckelord och kriteriestyrda 
kategorier utifrån frågeställningarna, dessa i sin tur styrde hur den insamlade informationen tolkades för 
att fortsättningsvis ha skapat en överblick där likheter, skillnader och fördjupningar kommit fram. 

Analys av intervjuer 
Den valda analysmetoden för studien var Brinkman och Kvales (2013) metod som baseras på meningen. 
Meningskategorisering, meningskodning, och meningskoncentrering är tre grunder för metoden och 
resulterar i en analys av det insamlade materialet.  

Analysen påbörjades genom att skapa kategorier utifrån studiens frågeställningar. De olika temana var 
följande: Varför engagemang, Upplevelser av styrelseuppdrag samt Syn på unga i en styrelse och Avsaknad 
av unga organisationsledare. De första två temana syftar till de unga organisationsledarnas erfarenheter 
medan de sista två relaterar till ordförandes åsikter. Detta är vad Brinkman och Kvale (2013) benämner 
meningskategorisering och används för att få struktur och överblick över materialet. De teman som 
bestämdes styrde senare under analysen tolkningen av materialet och gav en överblick där likheter, 
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skillnader och fördjupningar framkom. Därefter gjordes en övergripande läsning av det transkriberade 
materialet där citat och nyckelord markerades i olika färger, vilket Brinkman och Kvale (2013) kallar 
meningskodning. Kodningen är ett verktyg som innebär att nyckelord i den transkriberade intervjun söks 
och kärnan i texten försöks fångas. Vidare kortas långa meningar ner, utan att ta bort innebörden i 
originalet. Resultatet genererar i en bättre struktur för vidare analys. Det sista steget i analysen av 
materialet var meningskoncentrering och handlade om att samla intervjupersonernas svar under de teman 
som skapades under meningskategoriseringen och tillsammans med de koder som kommit fram under 
meningskodningen avslutades analysen. Denna metod underlättar att sammanfatta och skriva fram ett 
tillförlitligt resultat (Brinkman & Kvale, 2013).  

Validitet, reliabilitet och generalisering  
Validitet och reliabilitet är två viktiga krav inom forskningsområdet, detta för att kunna säkerhetsställa 
kvalitén på forskningen. Med validitet menas att den valda metoden identifierar eller mäter det som 
avsetts att mätas. Om det finns brister i datainsamlingen kommer det försvåra analysen av materialet och i 
sin tur påverka resultatet. Därför anses hög validitet som viktig vid denna typ av arbete. Reliabilitet 
innebär att någon annan författare ska kunna få fram samma resultat vid upprepning av studien. En hög 
reliabilitet anses när resultaten har stor likhet med varandra (Bryman, 2011). För att säkerhetsställa 
validiteten på denna studie har två pilotintervjuer gjorts och alla intervjuer transkriberades för att 
säkerhetsställa att information till att besvara studiens syfte och frågeställningar hade samlats in. 
Reliabiliteten har säkerhetsställts genom att två intervjuguider utformades, en för varje urvalsgrupp. Detta 
gjordes för att urvalsgrupperna inte skulle besvara samma frågor. Bryman (2011) har kritiserat 
användningen av validitet, då det anses svåra att använda sig av på kvalitativ forskning. De anses i sin tur 
vara utformade efter den kvantitativa forskningen och nya begrepp har utformats, mer anpassade för den 
kvantitativa forskningen.  
 
Extern reliabilitet – Detta begrepp handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan göras om i 
samma utsträckning som originalet. Det är dock svårt inom den kvalitativa forskningen, då kvalitativ 
forskning vill undersöka sociala händelseförlopp, vilka ses omöjliga att återupprepa (Bryman, 2011). 

Intern reliabilitet – Begreppet handlar om i vilken mån andra forskare skulle analysera det insamlade 
materialet på samma sätt. Begreppet tas i beaktning när det är flera författare på en och samma studie 
(Bryman, 2011). Då denna studie endast har en författare studeras detta begrepp inte närmare. 

Intern validitet – Handlar om att forskarens observationer stämmer överens med de teoretiska idéer 
som denne utvecklar. Det vill säga att forskaren får in relevant information för att kunna besvara det syfte 
som studien har och samtidigt får fram ett tillförlitligt resultat (Bryman, 2011). Utifrån den insamlade 
informationen från intervjuerna anses studiens syfte ha besvarats och ett tillförlitligt resultat har 
redovisats. 

Extern validitet – Resultatet ska kunna styrkas av tidigare forskning och kunna generaliseras till andra 
sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011). Studien innehåller tidigare forskning som kan stärka 
resultatet. 

Resultat 
Den genererade datan presenteras utifrån teman baserat på studiens frågeställningar. Den första delen 
presenterar resultaten från de unga organisationsledarna under rubrikerna Varför engagemang och 
Upplevelser av styrelseuppdrag. Den andra delen presenterar Ordförandenas resultat under rubrikerna 
Ordförandens syn på unga i en styrelse och Avsaknad av unga organisationsledare. Intervjupersonerna 
benämns med siffror, exempelvis Ung ledare 1, Ordförande 2. 
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Varför engagemang? 

Hur de unga ledarna rekryterades in i styrelsen 
De tre unga ledarna som intervjuades har olika bakgrund och skiftande erfarenheter. Samtliga lyfter fram 
att det var ett självklart val att börja engagera sig i styrelsen när de fick förfrågan. Två av ledarna blev 
tillfrågade några år tidigare än det år de sedan rekryterades in i styrelsen, de menade att deras 
livssituation inte tillät ett styrelseuppdrag just då. Ung ledare 1 beskriver: […] just då kände jag att jag 
hade så mycket annat i livet och kanske inte ville vara kvar i min lilla by. Vidare menar de båda ledarna 
att situationen var annorlunda när de under ett senare tillfälle blev tillfrågade igen om att sitta med i 
styrelsen. Ung ledare 2 menar att det var styrelsen som tjatade på henne och försökte få in henne i 
styrelsen under många år: […] det var väl nått år jag sa nej men sen kände jag att jag kunde, så det var 
väl egentligen de som fiskade och försökte locka dit mig lite granna. Den livssituation som rådde för de 
båda ledarna resulterade i andra intressen och tidsbrist, vilket medförde att de tackade nej flertalet 
gånger. Den tredje unga ledaren menar att det var av en ren slump som han började engagera sig i sin 
styrelse. Alla tre ledare rekryterades in i styrelsen via personliga kontakter, antingen av en bekant eller 
också av en nära vän som satt i eller på ett eller annat sätt var engagerad runt styrelsen. Det var 
valberedningen i sin tur som presenterade dem som kandidater och de blev sedan invalda av 
medlemmarna i föreningen. 

Motivationsfaktorer, delaktighet och utveckling av idrotten 
Vad som motiverar de unga ledarna till att sitta med i en ideell idrottsstyrelse skiljde sig inte markant åt. 
Att vara med och bidra till någonting större var det som motiverade dem allra mest. Ett annat motiv var 
att de ville ge tillbaka för någonting som de själva tidigare fått genom en föreningsverksamhet, att bidra 
till samma upplevelser för andra som de själva har fått uppleva. En annan viktig motivationsfaktor alla 
benämner är att de tycker det är roligt att engagera sig i den delen av verksamheten inom en 
idrottsförening. Föreningslivet är roligt och de motiveras av att få vara med och utveckla och förbättra 
verksamheten. Den positiva responsen från andra motiverar informanterna, vilket följande citat 
förtydligar: […] att man får positiv feedback också från folk runt omkring … Ja jag tror det, den här 
uppskattningen … (Ung ledare 1). Att få positiva kommentarer samt bekräftelse på arbetet som görs höjer 
motivationen till fortsatt bra arbete.  
 
Inom de ideella idrottsföreningarna som de unga ledarna är engagerade inom så finns ingen ekonomisk 
ersättning. Det framkommer att det heller inte ses som en motivationsfaktor till att de engagerar sig i 
styrelsen och det skulle inte kännas rätt att få betalt för ett sådant arbete. Pengar anses inte vara av vikt till 
fortsatt deltagande i styrelsen och det anses inte nödvändigt att ställa sådana krav på verksamheten. Vissa 
skillnader i ersättning framkommer, där olika typer av ersättning lyfts fram. Den ersättning som erbjuds 
är årskort till föreningens matcher och rekryteringsförmåner till exempelvis sommarjobb inom 
föreningens verksamhet. Även ersättning i form av att de som satt i styrelsen garanterat hade jobb under 
de projekt som anordnas, bara de ville och för det jobbet var ersättningen pengar. De olika formerna av 
ersättning spelade ingen större roll för motivationen hos de unga ledarna men var ändå uppskattat. En av 
de unga ledarna menade också att de sociala relationerna spelade en stor roll: Mycket är ju det att det är 
ett roligt gäng, liksom hade det inte varit bra människor som satt med så hade det varit väldigt tråkigt 
egentligen (Ung ledare 2). Citatet tydliggör betydelsen av gemenskap och social tillhörighet som 
motivationsfaktorer. 
 
Motivationen för styrelseuppdrag i synnerhet hos de unga organisationsledarna handlar om att tillföra 
något till en verksamhet och försöka återspegla de upplevelser som de fått av föreningslivet. Intresset och 
motivationen för styrelsearbete sträcker sig till framtiden där en bild av och en vilja i att engagera sig inom 
styrelser i framtiden finns och är starkt kopplade till personens motivation. Två av de unga 
organisationsledarna tydliggör detta: 
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[…] det ser jag mig som, för jag gillar att tänka ett steg längre liksom och så… Få bygga något från grunden och det 
tycker jag är kul, så på så sätt kan jag verkligen se mig själv i en styrelse i framtiden (Ung ledare 3).  
 
Så det är väl bara att det ska gå ihop tidsmässigt kanske, att jobb inte krockar allt för mycket och sådär (Ung ledare 
2). 
 
Detta visar på att det finns ett tankesätt att i framtiden också vara med att bidra till och utveckla en 
förening genom styrelsearbete. Det är dock inte oproblematiskt då de syftar tillbaka till att det ska gå ihop 
med deras framtida livssituation, då styrelseuppdrag är engagemang utan betalning. 

Betydelsen av utbildning och kunskaper av styrelseuppdrag 
Att vara delaktig i en styrelse genererar kunskaper på olika plan, detta menar alla tre intervjuade unga 
organisationsledare. Delaktigheten kan ses som en bidragande orsakerna till varför de valt att engagera 
sig. En annan aspekt som de unga ledarna lyfter fram är ansvarstagande. I och med att de har fått ta 
ansvar över vissa styrelseuppgifter har de lärt sig att kunna samordna och lösa uppgifter på egen hand, 
vilket ses som en värdefull kunskap för kommande arbetsliv.  
 
Det anses också värdefullt för de unga ledarna att få utöva teoretisk kunskap i praktiken, då alla nämner 
att de går en utbildning som de tycker sig ha nytta av i deras roll inom styrelsen. Ung ledare 2 berättar att 
hon har läst en juridikkurs. När en juridisk fråga kom upp på ett styrelsemöte kunde hon hjälpa till med 
den kunskap som juridikkursen hade genererat. Utbildning ses således som någonting viktigt hos de unga 
ledarna, det skiljer sig dock i huruvida deras respektive föreningar erbjuder utbildningar som syftar till att 
utvecklas som organisationsledare. Ung ledare 1 menar att utbildning finns och erbjuds men baseras på 
hur många deltagare som anmäler sig. Hittills har Ung ledare 1 aldrig fått gå någon utbildning på grund av 
att det varit för få anmälda för att utbildningen ska kunna äga rum. Detta ses som en förlust i betydande 
kunskaper inom området menar Ung ledare 1. Utbildning var ett stort bidrag till det som Ung ledare 2 har 
lärt sig om styrelsearbete, då utbildning ledde till större förståelse för hur organisationen arbetar och var 
uppbyggd. Ung ledare 3 berättar att hon fått gå utbildningar hos SISU, vilket har gett henne stor kunskap 
om det styrelsearbete som hon just nu bedriver. Utbildningarna har genererat i större kunskap för 
styrelsens arbete, trots att hon nämner att hon har tidigare erfarenheter från styrelsearbete. Alla tre unga 
ledare ansåg dock att erfarenhetsutbytet som sker styrelsemedlemmarna emellan är utbildning i sig. De 
tyckte, i viss mån att erfarenhetsutbytet kunde vara tillräckligt för att utöka sin kunskapsbank, även om 
teoretiska utbildningar var önskvärda. 

Upplevelser av styrelseuppdrag 

Bemötande 
Två av tre organisationsledare sitter i styrelser där medelåldern uppskattas som hög, den uppskattas till 
någonstans mellan 40 och 50 år. Den tredje och sista styrelsen uppskattas att ha lägre medelålder, med en 
medelålder kring 20 år. Det bemötande som unga organisationsledare upplever de fått när de har kommit 
in som nya och unga i styrelser har varit bra. Det upplevs ha blivit väl bemötta och upplever själva att de 
blir bemötta som vilken ny styrelsemedlem som helst. Ingen har märkt av att deras ålder i något 
sammanhang har påverkat dem negativt. Ung ledare 1 och 2 beskriver bemötandet enligt följande: Det var 
inte så att jag kände mig utpekad eller utsatt eller sådär, det kändes som att man var en i gänget […] 
(Ung ledare 1) och Väldigt bra skulle jag säga. Jag var väl den här friska fläkten bland gamla (Ung 
ledare 2). Citaten tydliggör att det ändå finns en viss föreställning hos de unga organisationsledarna att de 
skulle bli sämre bemötta än de blev.  
 



 
 

16 

Hur det är att jobba i en styrelse som ny och ung 
Upplevelserna av att vara ny inom en styrelse liknade varandra. De unga ledarna poängterade att det var 
de själva som var tveksamma på deras egna insatser som ny och till en början var avvaktande vid möten 
och liknande sammankomster. Till exempel som ung ledare 3 säger: I början kanske man kände sig lite 
typ ”hm, vad ska jag tillföra” lite sådär, lite så, och ung ledare 2 lyfter också fram att det fanns en viss 
personlig begränsning i att vara delaktig när man kommer in som ny: […] Då är det lite grann, då sitter 
jag mest för att lära och det gjorde jag mycket första året. Jag satt mest och lyssnade och tänkte om 
man kunde tänka annorlunda. Även om kunskapen och viljan att bidra fanns hos de unga ledarna som ny, 
begränsades de av en nervositet och en form av otrygghetskänsla i det nya sammanhanget. De menar att 
det var svårt att ta för sig som ny för de visste inte vad övriga i styrelsen skulle tycka och tänka om deras 
förslag. Till en början var de bara med som ”en i styrelsen” men självförtroendet växte med erfarenheten 
av och tiden i styrelsen.  
 
De unga ledarna fick beskriva hur och vad deras styrelser gör och de är överens om att i styrelser finns 
olika roller och många olika uppgifter att lösa, dels på egen hand och i grupp. I det stora hela handlar det 
om ett samarbete mellan dem som sitter i styrelsen och därför är det viktigt att ha ett förtroende för 
varandra. Oftast handlar det om att kunna samarbeta med alla men den individuella skickligheten får 
ibland framträda. Det är många uppgifter som lyfts fram som görs tillsammans i styrelserna, bland annat 
planering inför ett evenemang, ändringar i dokument, städning av lokaler och samordna föreningen. Det 
handlar mycket om att jobba tillsammans och lösa de uppgifter som tilldelas men oftast också med stöd av 
någon annan. En av de unga ledarna menar också att jobba i grupp är roligare och därför har de valt att 
jobba efter det, vilket tydliggörs genom: Oftast är vi ju flera som gör saker tillsammans för då blir det ju 
roligare som… Så alla dem här arbetsuppgifterna på våren, det gör vi ju tillsammans i grupper (Ung 
ledare 2). Vissa uppgifter kräver individuella insatser och ses som ett roligt komplement till det annars 
övervägande samarbetet. Att jobba individuellt innebär dock inte att vara utlämnad, stöd och hjälp finns 
alltid till hands om det skulle önskas. Det individuella arbetet innefattar alltså inte att klara sig på egen 
hand utan mer att personen får ett ansvar över att styra en uppgift med hjälpinsatser från andra 
medlemmar. Enskilda uppdrag förekommer således sällan i styrelser men uppmuntras vid tillfällen där 
det uppkommer. 
 
Eget ansvar tenderar att finnas i viss mån men har inte tydliggjorts för de unga ledarna. Citatet styrker den 
ovisshet om inom vilka ramar ansvarstagandet sträcker sig: 
 
Det vet jag inte, jag har ju inte direkt befogenhet att anställa folk eller så. Jag har som inte satt mig in i det riktigt. 
Eller ringa runt till sponsorer om saker och ting. Skulle jag göra det så tror jag inte det skulle vara något problem 
men jag skulle nog alltid prata med dem innan. För jag känner att man ändå vill veta vad man håller på med (Ung 
ledare 1). 
 
Det finns en viss osäkerhet i hur kommunikationen kring ansvarstagande finns eller inte och där tyst 
kommunikation förekommer. Det finns inget tydligt dokument eller muntligt avtal om just ansvar utan de 
unga organisationsledarna tar eget initiativ och om ingen berättar för dem att det inte är accepterat så 
anser de att deras ansvarstagande är godkänt. Det vill säga att resultatet är en tyst kommunikation vilket i 
sin tur kan genera problem om denna tolkas på olika sätt. Trotsallt upplevs en tilltro från övriga 
styrelsemedlemmar till de unga ledarna, att de sköter sina uppgifter inom de ramar som finns i 
föreningen.  
 
Intervjupersonerna känner sig delaktiga i styrelsen och att det inte har varit svårt att känna sig delaktig i 
arbetet som styrelsen bedriver. De känner att det finns en tilltro för deras engagemang således också ett 
intresse i att utnyttja det som den unga ledaren kan bidra med. En av de unga intervjupersonerna pekar på 
att ovanstående resonemang stämmer: 
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Så det känns inte som att jag sitter där som någon ung person som de inte utnyttjar, utan jag är ju med på något 
sätt också och liksom finns där i besluten och får mina uppdrag i styrelsen som också på något sätt visar att de 
också litar på mig, så att det känns ju bra på det sättet att få det förtroendet (Ung ledare 3). 
 
Den upplevda tilliten till de unga organisationsledarna och att de snabbt blev involverade i arbetet som 
styrelsen bedriver ses som två viktiga faktorer när unga organisationsledare är nya. Det upplevs 
betydelsefullt att snabbt få en bekräftelse om att man behövs samt kan vara med och tillföra någonting i 
arbetet.  
 
Två av tre unga organisationsledare sitter ensamma som unga i sina respektive styrelser, detta är dock 
ingenting de reflekterar över. Båda lyfter fram att de trivs som ung i styrelsen och att det inte ses som 
någonting negativt att de är ensamma i sin ålder. Det som lyfts fram är att få någon form av samma 
tankesätt och mer social tillhörighet om det var fler yngre i styrelsen. Detta påpekas av en ung 
organisationsledare: […] det är väl klart när man har olika problem så kanske jag ibland skulle behöva 
någon som pratar utifrån de erfarenheterna som man kan ha i den åldern jag är i… (Ung ledare 3), 
medan en annan belyser vikten av det sociala Äh, det kanske hade varit kul med någon yngre till då, för 
att kunna generationsväxla (Ung ledare 1). Fler unga i styrelser ses som önskvärt men då det hade kunnat 
utveckla det organisatoriska genom olika synsätt och tankemönster. Således behövs olika generationer i 
styrelsearbetet, då de kan bidra med olika erfarenheter.  

Mindre bra erfarenheter 
Att sitta med i en styrelse kan generera allt från olika typer av kunskaper och erfarenheter till nya sociala 
relationer och större självförtroende. Det är övervägande positiva erfarenheter från styrelseuppdragen och 
det var svårt för organisationsledarna att lyfta fram de mindre bra aspekterna med att sitta i en styrelse. 
Vad som dock kom fram som mindre bra med styrelsearbetet var tidspressen och tidsbristen som delvis 
upplevdes jobbiga och tydliggörs från en ung organisationsledare:  
 
Kanske att det tar upp ganska mycket tid ibland, när man vill göra annat eller känner att man vill göra annat för 
stunden. Att tiden går åt till saker man inte riktigt känner att man vill göra och då blir det inte lika roligt längre. 
Om det är något man måste göra för att det behövs göras och sen är det kanske inte det man vill göra egentligen 
(Ung ledare 2). 
 
Citatet visar att det finns en negativ syn på just tiden. Dels tiden styrelseuppdraget tar upp av personernas 
liv och fritid men också den tid som läggs på uppgifter som inte anses önskvärda att utföra men som krävs 
för att föreningen ska överleva. Tillsammans med tidsperspektivet finns även uppgifter som anses vara 
mindre önskvärda. Det finns en förståelse för att alla uppgifter inte är roliga och att även de mindre roliga 
uppgifterna måste göras.  
 
Den tidspress som upplevs kan sammankopplas med det bristande engagemang som tycks finnas inom 
alla styrelser. Det är svårt att engagera personer att hjälpa till med exempelvis evenemang eller andra 
uppgifter i föreningen, detta resulterar ofta i att styrelsemedlemmarna själva får försöka samordna så 
resurserna täcker alla arbetsuppgifter. En av de unga ledarna förklarar problemet:  
 
Vi har ju storbingo som vi alla måste vara med och delta och hjälpa till och sånt där. Jag tycker inte bingo är det 
absolut roligaste, så då får jag ta det jobbet som jag känner, sälja korv kan jag göra (Ung ledare 1).  
 
Det tycks finnas en viss acceptans för att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till så tillräckligt med 
resurser finns tillgängligt. Det är ofta styrelsemedlemmarna som själva får bidra till de uppgifter som 
anses som minst givande eller tråkiga för övriga engagerade. Generellt anses det vara svårt att försöka få 
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medlemmar i föreningen att engagera sig i sådana saker som har en traditionell rot inom föreningslivet, 
exempelvis att sälja korv och lotter eller att vara med och städa föreningens områden. Trots att styrelsens 
yttersta uppdrag är att samordna, styra och kontrollera föreningen får de ändå många fler uppgifter i 
samband med exempelvis evenemang anknutna till föreningen. Det är i slutändan styrelsen som både 
planerar och genomför evenemanget.  

Ordförandens syn på unga i en styrelse 

Att ha unga organisationsledare i en styrelse 
Ordförandena fastslår att fler yngre är önskvärt i idrottsstyrelser, detta för att mångfalden inte bara ska 
innefatta kön och etnicitet, utan att ålder också är en kategori att ta hänsyn till. Det blir viktigt att få en bra 
mix av personer med olika bakgrund i en styrelse för ständig förbättring och utveckling av föreningar. 
Yngre ligger närmare i tid med de flesta som är aktiva i en förening, vilket ses som en bra resurs som 
bidrar med ett annat perspektiv än de äldre. Att samhället fortsätter utvecklas kan ibland speglas av 
föreningar som har svårt att anpassas sig i den takt som oftast krävs. Det yngre kan bidra med tros vara 
just det ”moderna perspektivet”, vilket i sin tur kan underlätta föreningars anpassning till modern tid, 
med nya organisationsformer och arbetssätt. Nya synsätt och en annan inställning som yngre har, 
kombinerat med äldres, ofta större erfarenhet, tycks vara en bra kombination för en styrelse: […] det är 
det här klassiska ”olika perspektiv på saker och ting”. Det är klart att man har mer erfarenhet om du är 
50 plus, men man har ju en helt annan erfarenhet om man är under och yngre (Ordförande 1). Olika 
erfarenheter värderas högt hos ordförandena som menar att variationen är viktigt för att lösa styrelsens 
arbetsuppgifter. Ålder och erfarenhet beskrivs i intervjuerna som synonymt med varandra, där äldre 
personer har mer erfarenhet än en yngre person. Det är heller inte hållbart att en styrelse endast består av 
yngre, då perspektiven anses vara smalare och arbetsmoralen anses vara lägre, trots att yngre anses ha 
mer tid att lägga på ett styrelseuppdrag.  
 
Äldre uppskattas ha mer erfarenhet än yngre och trots detta erbjuder endast en av de tre intervjuade 
ordförandena utbildning till unga som kommer in i styrelsen. Alla är medvetna om att utbildning via SISU 
finns och att det kan vara en bra grund för unga organisationsledare. I nuläget har erfarenhetsutbytena 
mellan styrelsemedlemmarna dock setts som utbildning och därför har erbjudanden om teoretiska 
utbildningar uteblivit. En formell utbildning ansågs som ett bra komplement till erfarenhetsutbytena, 
vilket ordförandena upptäckte först under intervjun när en fråga ställdes om utbildning erbjöds: 
 
Det är ju jättebra, jag skriver gärna upp den grejen. Men nä, det har vi nog inte tänkt på heller, det har nog fallit sig 
mer naturligt. Utbildningen sker i erfarenhetsutbytet mellan de som är med liksom (Ordförande 1). 
 
Nä vi har inte haft det än, ingenting har vi haft. Vi har ju inte fått in så många unga, men det är en bra synpunkt 
men det är inga, ingenting för styrelsen (Ordförande 3). 
 
Den tredje intervjuade ordföranden påpekade att utbildning var en viktig del för nya styrelsemedlemmar 
och menade att utbildning erbjuds hos dem. Sammanfattningsvis belyser samtliga ordföranden att 
utbildning anses viktigt för att på så vis minska klyftorna mellan generationerna och att detta måste bli ett 
permanent erbjudande till alla nya i styrelsen. Det tycks dock krävas att den nya medlemmen själv frågar 
efter utbildning för att den ska genomföras. 

Svårt att motivera yngre personer 
Hur man motiverar yngre till styrelseuppdrag är svårt att generalisera då okunskapen om varför yngre vill 
engagera sig inom en idrottsstyrelse tycks vara stor. En syn av att ungas intresse inte sträcker sig till ideellt 
arbete i en styrelse tycks finnas och därför har ordförandena svårt att komma på motiv till ungas 
engagemang i föreningar. De menar att motivationen är enskilt för varje person och därför svårt att 
generalisera urvalsgruppen ”yngre” till några gemensamma motivationsfaktorer. Det som dock lyfts fram 
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som viktigt är att föreningen är tydlig med vad de vill uppnå och har en struktur på sitt arbete samt att 
föreningen har en fungerande styrelse. Det anses vara ett första steg till att locka yngre, att föreningen har 
en bra bild utåt, där föreningens arbete och vision speglas. Det handlar mycket om att framstå som en 
seriös och välorganiserad förening i första hand och i andra hand nämns individuella faktorer som kan 
bidra till att unga motiveras till styrelsearbete. Bland annat nämns att de unga måste känna att de få vara 
med och bidra samt att de känner sig delaktiga i styrelsearbetet:  
 
Men jag tror det är det enda sättet att det visar sig att man kan få påverkan, att folk lyssnar på en och att man kan 
bli tagen på allvar. Om man bara sitter där som en som ingen bryr sig om så lär man ju inte fortsätta och då lär 
man ju bära med sig de erfarenheterna (Ordförande 3). 
 
Det finns en tydlig bild av att det kan vara svårare för en ung person att komma in som ny i en styrelse än 
vad det är för en äldre, detta förklaras med att yngre tycks ha svårare att ta för sig och ha en faktisk inblick 
av vad de faktiskt kan tänkas bidra med. Det är då upp till varje ordförande att ta på sig det yttersta 
ansvaret för att skapa en öppen och välkomnande miljö för de yngre: Jag har ett ansvar att vara öppen 
och hälsa dig välkommen och göra allt jag kan för att du ska känna att det är roligt och att ha ett 
inflytande (Ordförande 3). Det är alltså det första intrycket som således leder till ett längre engagemang 
inom styrelsen. Under arbetets gång är det också viktigt att ge ansvar och delegera uppgifter åt de unga så 
de känner sig involverade i styrelsens arbete, det kan vara allt från ett eget ansvarsområde så som en 
ungdomskommitté eller att uppmuntra nya idéer som de unga tillför. 

Avsaknad av unga organisationsledare 

Få unga i fotbollsstyrelser 
Det uppvisas en viss avsaknad av unga organisationsledare inom de tre fotbollsföreningarna som deltagit i 
studien även om alla lyfter fram att de har minst en ung organisationsledare i sin styrelse. Bland annat är 
en av de intervjuade ordförande en ung organisationsledare då studiens åldersspann för en ung 
organisationsledare sträcker sig upp till 30 år. Medelåldern hos samtliga styrelser uppskattas till mellan 
45-55 år, vilket uppskattas som högt hos ordförandena: Den är ju ändå… Ganska hög. Vad kan den va? 
Den är väl säkert, 45 i alla fall (Ordförande 2). Avsaknaden av yngre i styrelser påvisas till viss del av den 
höga medelåldern hos styrelserna men det finns ingenting som tyder på att styrelserna jobbar aktivt för att 
få in fler. De belyser i stället vikten av att få in personer med driv, nya idéer och ett stort engagemang för 
föreningslivet, utan hänsyn till åldern på personen, vilket en av ordförandena beskriver: 
 
Det är ju önskvärt att ha en blandning i styrelsen, sen vet jag inte om fler… Det är önskvärt att ha sånna som 
brinner för organisationer och föreningar. Så per sig tror jag inte att vi behöver ha fler yngre, i alla fall inte i 
nuläget. Nu har vi en ganska bra blandning, sen vill vi ha sånna som tycker det är kul att jobba i styrelsen, om det 
är yngre eller äldre spelar ingen roll (Ordförande 1). 
 
Det finns en medvetenhet hos ordförandena om att en bra mix av åldrar kan bidra till utveckling och 
förbättringar hos föreningen men de menar att det är svårt att få tag på personer som vill engagera sig 
ideellt. Någon satsning på att rekrytera in yngre har heller inte gjorts under den tiden som ordförandena 
har varit aktiva, en förening har lagt hela ansvaret på valberedningen och informerat att yngre är önskvärt. 
Då det redan är svårt att engagera personer till ideellt arbete finns det ingenting som tyder på att 
föreningarna kan vara kräsna i deras rekryteringsarbete eller att krav på styrelsemedlemmar kan vara 
särskilt stora. Det vill säga att det bli svårt att göra satsningar på att rekrytera in yngre styrelsemedlemmar 
när intresset i styrelseuppdrag är allmänt svagt. Ordförandena belyser dock vikten av att försöka få in fler 
yngre till styrelser för det svenska föreningslivets framtid:  
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Ja för att det är viktigt med yngre. Är det något som jag är orolig för är att på så sätt med den svenska modellen 
med frivilligt arbete i föreningar inte fortsätter. Det är en jätteviktig fråga, både för de föreningar få möjligheter att 
göra saker men också en viktig fråga för ett demokratiskt samhälle (Ordförande 3). 
 
Man vill ju ha en återväxt. Man vill ju ha någon som kommer in, för folk hoppar ju av och folk slutar ju liksom för 
att de ska göra andra saker. De blir inte valda längre liksom och då behöver man ju ha in nya kompetenser helt 
enkelt och då är det ju rätt naturligt att det är lite yngre människor som kan sitta längre tid för att de är yngre 
(Ordförande 2). 
 
Detta är något som lyfts fram då yngre är de som i framtiden ska ta över och styra föreningslivet, således 
finns ett tankemönster om att försöka rekrytera in yngre men att applicera detta tankemönster i praktiken 
är en svår process på grund av ett bristande intresse för styrelseuppdrag. 

Jobba för att få fler unga organisationsledare 
Det finns en bild av att unga inte vill engagera sig i styrelser, utan att de hellre tar på sig ett tränaruppdrag 
utanför sitt eget idrottande. Därför anser ordförandena att det inte lönar att höra av sig till de yngre om 
styrelseplatser. De menar att bristen på unga i styrelser kan bero på okunskap om vad styrelsearbetet 
innefattar. En av ordförande beskriver problematiken:  
 
Det finns nog någon sån här bild av det, att det liksom, jag vet inte… Om det är herrar i kostym och slips som sitter 
där och gör saker. Men det är ju faktiskt att man får vara med att påverka sånt, som man tycker är kul (Ordförande 
1). 
 
Det tenderar att finnas ett glapp mellan de aktiva inom en förening och styrelsen, vilket ordföranden 
berättar är en bidragande orsak till varför det är så svårt i arbetet att engagera yngre till styrelseuppdrag. 
Att minska glappet tror intervjupersonerna är ett första steg i processen att få in unga i styrelsen, 
exempelvis genom att bjuda in yngre medlemmar till möten eller att komma ut och möta de yngre i 
föreningen. Att följa med i samhällsutvecklingen och anpassa organisationsformen därefter ses också som 
ett alternativ i arbetet att rekrytera unga, detta för att ordförandena tror en modern förening är mer 
attraktiv hos yngre. Genom sociala medier så som Instagram och Facebook marknadsför föreningarna sig 
för att nå ut till den yngre generationen. 
 
En av ordförandena menar också att föreningar idag har fastnat i det traditionella tänket, där 
idrottsstyrelser måste bestå av personer med stark anknytning till föreningen och att arbetet bara måste 
kretsa kring den idrott som föreningen bedriver:   
 
[…] föreningar har ju oftast någon slags koppling till ett lokalt samhälle på ett eller annat sätt. Att man som 
förening då måste jobba med att, ja skapa sånna projekt som också jobbar för samhället på ett annat sätt. Då tror 
jag också att man kan få andra och framförallt yngre att engagera sig liksom, av den anledningen och inte bara 
jobba med det idrottsliga liksom (Ordförande 2).  
 
Citatet förtydligar länken mellan idrottsföreningar och samhället, där föreningarnas tankesätt är 
stereotypa och har svårt att följa med i samhällets utveckling, vilket bidrar till att idrottsföreningars 
utveckling står still och resulterar i minskad attraktivitet hos yngre. Detta är någonting alla ordförandena 
lyfter fram är svårt att anpassa sig efter och uppfattar också att det kan vara en bidragande orsak till varför 
det är så få unga i styrelsen. 
 
Det upplevs som svårt att hitta arbetssätt för att väcka intresse hos samt behålla unga personer i styrelsen. 
Kommunikation lyfts fram som ett centralt verktyg där det handlar om att både förmedla styrelsens roll 
och arbete i föreningen. Det anses också viktigt att styrelsen är lyhörd och fångar upp den som har valt att 
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avsluta den idrottsliga biten i föreningen, personen kan således vara lämpad för någon annan del inom 
föreningens verksamhet, exempelvis styrelseuppdrag. En styrelse måste vara utåtriktad men kan inte göra 
allt på egen hand: 
 
Jag tror att, ett sätt, det är ju att vara öppen, alltså det här med att sprida det här som styrelsen jobbar med och gör 
(Ordförande 3). 
 
Som styrelse, du kan inte vara ute och prata med alla, men uppmuntra ledare att uppmuntra spelare som de 
faktiskt har att faktiskt söka (Ordförande 1). 
 
Ordförandena menar att styrelsen har ett ansvar att vara öppen för alla men behöver hjälp från tränarna 
att motivera yngre att söka sig till styrelsen, då tränarna jobbar i nära anslutning till ungdomarna. 

Hjälp med rekrytering 
De intervjuade ordförandena har konstaterat att rekryteringen av styrelsemedlemmar och speciellt unga 
styrelsemedlemmar är en svår uppgift för samtliga föreningar men ändå tycks hjälp utifrån inte vara 
önskvärt i någon större grad. Ordförandena menar att de inte i nuläget får någon hjälp från förbundet och 
att de heller inte tänkt på att de kunnat fråga om hjälp. Förbundet har inte aktivt vänt sig mot 
föreningarna för att meddela att det finns stöd att hämta men å andra sidan menar ordförandena att de 
kan klara av rekryteringen på egen hand. Alla tre intervjuade ordföranden menar att hjälp skulle 
uppskattas men har svårt att tro att förbundet i sig skulle kunna göra någon skillnad: 
 
Det skulle ju inte skada egentligen. Men det är ju snarare samma sak där, om jag sa att våran förening som 
organisation vill uppmuntra de under oss så borde ju kanske förbundet ha liksom en vinning i att uppmuntra 
föreningarna (Ordförande 1). 
 
Det här med att ja att de skulle fungera som någon hjälp arbetsförmedling eller så. Ja det kan de gärna få göra, har 
de folk som de vet vill göra får de gärna höra av sig (Ordförande 3). 
 
Jo men det är väl klart att man vill att de, asså kommer de med massa kandidater till vår styrelse är väl det jättebra 
(Ordförande 2). 
 
Citaten förtydligar den komplexa situation som ordförandena menar finns. De behöver hjälp men har 
svårt att se varför förbundet skulle lyckas bättre i ett rekryteringsarbete av unga organisationsledare än det 
ständiga arbete föreningar lägger på att skapa mångfald inom styrelsen. 

Sammanfattning av resultat 
Västerbottens fotbollsförbund (VFF) beskriver ett upplevt problem där föreningar som är anslutna till 
förbundet saknar yngre medlemmar i deras styrelser. Problemet tycks återfinnas i styrelsernas 
valberedningar som till största del består av äldre medlemmar. VFF menar att den höga medelåldern är en 
orsak till varför valberedningarna inte når ut till yngre personer och har svårt att få in yngre i styrelserna. 
 
Samtliga av de unga ledarna beskriver att de rekryterades in i styrelsen via personlig kontakt, det vill säga 
av en bekant person som jobbar i eller i nära anslutning till styrelsen. Det var inte ett självklart val för alla 
tre ledare att engagera sig i en styrelse. Två av ledarna beskriver att deras livssituation till en början inte 
var anpassad för att ta på sig ett styrelseuppdrag men att de blev tillfrågade efter en tid och tackade tillslut 
ja. De intervjuade unga ledarna berättar att de valt att engagera sig i styrelsearbetet på grund av att få vara 
med och utveckla föreningslivet. De vill också ge tillbaka till idrotten för vad de själva, som yngre fått 
uppleva. Styrelsearbetet är helt utan ekonomisk ersättning men ses bidra med värdefulla kunskaper för 
framtiden, vilket räcker för motivation. Alla tre unga ledare hade fått bra bemötande och kände sig 
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välkomna i deras styrelse när de kom in som nya. Deras unga ålder var ingenting som de själva hade märkt 
påverkade bemötandet från övriga styrelsemedlemmar. Utöver alla positiva erfarenheter från 
styrelsearbetet nämns att tidsbrist var någonting negativt som styrelsearbetet genererade i. Även att måste 
ta på sig oönskade arbetsuppgifter ansågs som mindre bra, men ingenting som påverkade ett fortsatt 
engagemang hos ungdomarna.  
 
Ordförandena lyfte fram att en åldersvariation i styrelsen är önskvärt. Styrelsemedlemmar i olika åldrar 
skulle bidra till en bättre utveckling i föreningen där unga personer bidrar med nya, modernare 
perspektiv. För många unga i en styrelse ansågs dock inte vara bra, då erfarenheten som äldre anses ha 
behövs. I de tre styrelserna som de intervjuade ordförande sitter i saknas unga ledare och ordförandena 
har svårt att komma på vad som skulle motivera yngre till styrelsearbetet. Det poängterades dock att yngre 
behövs involveras i styrelser för idrottsföreningars överlevnad. Trots svårigheter med att rekrytera in 
yngre i styrelsen så är det inte önskvärt att få hjälp från förbundet. Ordförandena berättar att de har svårt 
att se vad förbundet skulle kunna göra bättre än föreningarnas rekryteringsarbete.  

Diskussion 
I följande avsnitt kommer en diskussion av resultatet och tidigare forskning framföras. Diskussionen 
framställs under tre teman – Västerbottens fotbollsförbund, Unga organisationsledare och Ordförande. 
Slutligen kommer studiens genomförande att kritiskt granskas under en metoddiskussion. 

Västerbottens fotbollsförbund 
Västerbottens fotbollsförbund (VFF) har identifierat en avsaknad av unga organisationsledare i deras 
föreningars styrelser, vilket de anser skapar problematik med att även få in unga i föreningarnas styrelser. 
De anser att problemet sitter i valberedningens kontaktnät, som anses för smalt för att nå ut till yngre. 
Cuskelly et al. (2006) har identifierat samma problematik som VFF och lyfter fram att anledningen beror 
på att det oftast är äldre som sitter i styrelser, vilket resulterar i att kontaktnäten bara innefattar äldre 
personer. VFF visar på en tydlig förståelse för problemet, då de också lyft fram att åldern på 
valberedningen ses vara orsaken till att de inte når ut till yngre personer. VFF anses ha den kunskap om 
problematiken som krävs men har svårt att hitta en metod för att få deras föreningar att rekrytera in fler 
yngre. En lösning på problemet kan vara extern rekrytering, för att kunna nå ut till en större målgrupp. 
Detta är dock en ovanlig rekryteringsmetod hos idrottsföreningar (Skills, 1957), men om föreningslivets 
ska utvecklas i takt med samhället kan extern rekrytering vara ett steg mot framtidens föreningar. Det som 
kan anses vara en svårighet i extern rekrytering är föreningars olika resurser, där ekonomi och ideella 
krafter kan variera. Vad som kan ses som en lösning är att Västerbottens fotbollsförbund går in som en 
resursbank och stöttar sina föreningar vid olika resursbehov.  

Unga organisationsledare 
De unga ledarna rekryterades in i sina styrelser via personlig kontakt, där en bekant som redan var 
involverad i styrelsen gav en förfrågan. Detta menar Pearce (1993) är den vanligaste rekryteringsmetoden 
att använda sig av inom idrotten, där det personliga nätverket är betydelsefullt. Det ställer dock krav på 
valberedningens nätverk vid användning av en sådan metod. Varje enskild person som sitter i 
valberedningen bör då ses ha ett brett kontaktnät för att få en stor spridning på individuella erfarenheter 
som möjligt. Cuskelly et al. (2006) beskriver rekryteringsprocessen som komplex då det oftast är äldre 
inom styrelser, var kontaktnät ofta inte innefattar de yngre åldrarna. Rekryteringsprocessen blir central i 
arbetet att få in fler unga i styrelser och det måste komma till en förändring. Västerbottens fotbollsförbund 
menar att problemet sitter i valberedningens höga medelålder, där kontaktnäten inte sträcker sig till yngre 
personer, detta styrks av Fundbergs (2009) idé om att rekryteringsvägarna och nätverken måste bli mer 
öppna. Forskning (Cuskelly et al., 2006) pekar på att valberedningens kontaktnät oftast bara innefattar 
äldre, vilket också genererar i att äldre rekryteras in i styrelserna. Denna forskning stämmer bara delvis 
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överens med det som de unga ledarna i denna studie berättar. Då majoriteten av de unga ledarna menar 
att deras styrelser har en hög medelålder, där de unga ledarna rekryterades in i styrelsen av äldre 
personer. 
 
En variation i perspektiv från olika personer och levnadstid kan skapa den mixen som eftersöks, vilket kan 
resultera i en snabbare förändringsprocess inom föreningar. Nödvändigt blir att äldre, såväl som yngre 
involveras för att det ska bli variation där de äldre bidrar med sin livserfarenhet medan de yngre kommer 
in med nya perspektiv om hur föreningen kan bli mer modern, då de levt under utvecklingen av det 
moderna samhället. För att föreningar ska kunna utvecklas i takt med samhället blir det alltså viktigt att 
involvera personer från olika generationer. Detta resonemang stärks av Cuskelly et al. (2006) och Deoye 
och Fox (2011) som lyfter fram att en variation i erfarenhet och bakgrund samt genom att olika 
generationer har olika tankemönster och synsätt är grunden för att utveckla och föra föreningslivet framåt. 
För att skapa den variation som Deoye och Fox (2011) menar är viktig, måste föreningar tillämpa ett 
arbetssätt som attraherar yngre till styrelseuppdrag, då de äldre redan tycks vara intresserade av den 
typen av arbete i en förening (Bengtsson & Nilsson, 2013). Att titta på vilka motiv som driver unga ledare 
till styrelseuppdrag kan underlätta att ta fram en lämplig metod för attrahera yngre. De unga ledarna 
motiveras mer av organisatoriska än sociala aspekter, vilket gör att det inte spelar någon roll vilka 
personer som sitter i en styrelse. Intervjupersonerna menar att utbildning, ansvar och att få en chans att 
skapa och ge tillbaka till andra är de största motivationsfaktorerna. Därför blir det viktigt för föreningar 
att möta de motiv genom att exempelvis erbjuda utbildning och låta unga skapa någonting de upplevde 
som givande när de var aktiva själv. Det kan vara att ta ansvar för något evenemang, en egen arbetsgrupp 
eller liknande. Motivationsfaktorerna hos de unga ledarna kan liknas vid en blandning av Pearces (1993) 
två motiv Instrumental och Obligation, dessa innebär att individen strävar efter utveckling och erfarenhet 
samtidigt som individen känner sig tillfredsställd genom att få ge tillbaka till samhället. Det uppstår dock 
en tvetydighet i de unga ledarnas svar om hur vida de vill ge tillbaka gentemot deras egna föreningar eller 
om de kan tänka sig att engagera sig i en förening som de inte har någon koppling till. Att endast utgå från 
motivationsfaktorer hos unga kan dock skapa problem, då motiven oftast inte går att generaliseras. 
Cuskelly et al. (2006) beskriver att uppskattning ändå setts vara framgångsrikt för att behålla ideellt 
engagerade personer. Detta resonemang stöds av de unga ledarna, då de lyfte fram att känna sig 
uppskattad och få feedback på det arbete som gjordes var en stor del till varför de fortsatte att engagera 
sig. 
 
Unga ledarna menade att de hade förutfattade meningar om att det skulle vara svårt att involveras i 
styrelsen och att bemötandet inte skulle vara bra. Detta kan ha att göra med att de yngre respekterar de 
äldre i styrelsen och ser sig som underlägsna på grund av deras unga ålder och erfarenhet (Halldén, 2009). 
Alla tre unga ledare menade dock att detta var en föreställning de själva hade som senare inte stämde. 
Unga tycks alltså ha svårt att veta om de är välkomna och vad de ska bidra med samt vad de andra i 
styrelsen ska tycka om dem. Således kan de ungas resonemang vara grunden i att det är så få unga i 
styrelser. Om idrottsstyrelser i framtiden ska anses attraktiva hos unga måste den myt som tycks finnas 
bland yngre jobbas bort. Broberg (2012) menar att auktoriteten tycks komma med ålder och erfarenhet, 
vilket kan bidra till de yngres syn på sig själva i ett sammanhang av äldre personer. För att få en 
fungerande styrelse med mångfald krävs att äldre ledare som auktoriteter också ger plats åt de yngre 
förmågorna. 
 
Trots alla positiva erfarenheter från ideella styrelseuppdrag hos de unga ledarna lyfter de fram att det 
finns vissa uppgifter som inte är roliga att göra samt att tidspress kan vara svårt att hantera. Det framkom 
att styrelsen ansågs vara de som skulle ta på sig uppgifter som ingen annan ville ta på sig, vilket de unga 
ledarna upplevde som en mindre positiv del i styrelsearbetet. Detta menar Pearce (1993) är en komplex 
situation då föreningar inte kan ställa krav på personer som jobbar ideellt på samma sätt som en 
arbetsgivare kan göra. De unga ledarna kan på så sätt välja att inte utföra de uppgifter de anser tråkiga, då 
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varken föreningen eller övriga styrelsemedlemmar kan ställa krav på att uppgifterna ska slutföras. Detta 
poängterar också Cuskelly et al. (2006), som menar att ideellt arbete grundar sig helt i den enskilda 
individens egna val och på så sätt är det personen som sitter på makten om sitt engagemang. Friheten 
kring det ideella arbetet kan på så sätt skapa problematik inom idrottsföreningar. 

Ordförande 
Samtliga ordföranden anser att det är viktigt med en spridning på ålder i styrelser för att utveckla en 
idrottsförening. Mångfald relaterat till ålder är dock ingenting som genomsyras i de styrelser som de 
intervjuade ordföranden sitter med i. De tre ordförandena uppskattar medelåldern på styrelsen till hög, 
där en uppskattning på medelåldern är 40 år. De önskar att få in yngre personer, då yngre tycks bidra med 
nya perspektiv och tankesätt som kan ge en positiv utveckling för föreningen. Vidare anses att unga behövs 
för att säkra framtidens föreningsliv. Ordförandenas resonemang kan liknas med det Halldén (2009) 
kommit fram till i sin forskning, där får ta ansvaret för att säkra framtiden. Ordförandena kopplar ihop 
yngre med framtiden, där de yngre ska lära sig nu för att sedan kunna ta över framtidens 
idrottsföreningar. Vilket också Halldén (2009) menar, där unga ses som självgående individer först när de 
blivit vuxna och där vuxna anses ha mer makt än yngre på grund av sin ålder. Ordförandena menar också 
att det inte skulle fungera om flera i styrelsen var yngre, då de äldres erfarenheter behövs för en 
fungerande styrelse. Ordförandenas syn på yngre kan kopplas till vad Broberg (2012) lyfter fram. Där 
erfarenhet anses komma med ålder och att en äldre person anses ha mer erfarenhet och är mer kompetent 
än en yngre person. En annan teori som kan vara grundläggande för att ordförandena inte vill ha för 
många yngre i sina styrelser kan vara det Broberg (2012) lyfter fram, där yngre anses ha bristande 
kunskaper om arbete, vilket påverkar inställning och bemötandet hos äldre. De intervjuade ordförandenas 
åsikter går till viss del emot varandra och det går att ifrågasätta om de verkligen anser att åldermångfald i 
en styrelse är viktig eller om de utgår från idrottens delaktighetspolicy. Det blir även svårt att identifiera 
om ordförandenas åsikter kan kopplas ihop med vad Broberg (2012) menar är åldersdiskriminering. Då 
ordförandena ändå menar att det är önskvärt med yngre men inte med för många. 
 
Alla ordföranden har svårt att utveckla ett antagande om vad som kan tänkas motivera yngre till att sitta 
med i en styrelse, de hänvisar till att man måste titta på individen och kan inte generalisera målgruppen. 
Det som dock framkommer är att ordföranden inte uppfattar att yngre vill vara delaktiga i dem typer av 
uppdrag, vilket tyder på okunskap om målgruppen och vilket i sin tur kan försvåra utformningen av ett 
arbetssätt som attraherar yngre till styrelseuppdrag. Majoriteten av intervjupersonerna lyfter ändå fram 
att det blir viktigt att involvera de unga redan från början av deras styrelsearbete och att de får ansvar över 
uppgifter för att känna delaktighet och att de bidrar med meningsfulla krafter. Det ses också ligga hos 
ordförandes ansvar att ta hand om de yngre till en början, då det finns en jargong bland äldre att de yngre 
ska se sig underlägsna mot äldre (Broberg, 2012). Det tycks finnas en liten medvetenhet om hur 
ordföranden kan utveckla arbetssätt för att försöka locka till sig fler yngre och avsaknaden förklaras med 
att styrelser har för långt avstånd till de aktiva, vilket generar i en oförståelse i vad styrelsen arbetar med. 
Det blir således svårt för yngre att få ett intresse för styrelsearbete när de inte vet vad det innebär. Detta 
kan kopplas ihop med arbetsfördelningen på arbetsplatser som tenderar att uppdelas efter åldersgrupper 
snarare än kompetens (Broberg, 2012). Uppgiften för vuxna blir att samordna föreningen i form av att ta 
på sig styrelseuppdrag medan ungdomar är de aktiva. Men trots denna komplexa situation, där 
ordföranden tycks veta vilka problem som finns och de har idéer om en åtgärd så finns ingenting som 
tyder på att de vill ha hjälp av förbundet med rekryteringen. Vad som här kan komma att bli viktigt är att 
förbundet lyfter fram vilken typ av hjälp de kan bidra med. Sammanfattningsvis finns delvis mycket 
kunskap om problematiken med få unga i styrelser men idéer om hur problemet ska lösas saknas. I 
resultatet lyfts tankar och idéer upp om svårigheten med tankemönster kring vad unga motiveras av men 
samtidigt finns en tvetydighet i om unga över huvud taget ska involveras i styrelser. Det har identifierats 
brister i ordförandes kunskaper kring yngre generationer och det finns en förhoppning att kommande 
forskning kan fylla de upplevda luckorna. 
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Slutsats 
Studien har resulterat i en större förståelse för ungas motiv till ideellt arbete i form av styrelseuppdrag 
samt förståelse för hur ordföranden i olika fotbollsföreningar jobbar med och har kunskap om unga och 
deras ideella engagemang.  
 
Det upplevs finnas en viss okunskap hos ordföranden om varför unga vill sitta med i en styrelse samt hur 
de ska nå ut till denna målgrupp. Då ordföranden har en upplevd bild av att yngre inte vill delta i 
styrelseuppdrag har denna målgrupp till viss del uteslutits i rekryteringsarbetet. Denna okunskap tenderar 
att försvåra arbetet kring att involvera unga och ta del av deras erfarenheter och idéer för att utveckla 
föreningen och kan grunda sig i vad Deyoe och Fox (2011) menar är generationsskillnader. Det finns inte 
tillräckligt med kunskap om den yngre generationen för att veta hur de ska rekryteras in. Deyoe och Fox 
(2011) poängterar att kunskapen om den yngre generationen måste öka för att generationskrockarna ska 
minimeras. Det blir extra viktigt för generationerna att skapa förståelse för varandra, då ett samspel 
mellan generationerna krävs för att utveckla idrotten. Ett annat synsätt kan vara att yngre personer är 
önskvärda på grund av att idrottens idé är att öka ungas inflytande och delaktighet inom föreningar, inte 
på grund av att föreningen faktiskt kan se vad yngre personer kan bidra med. Alla ordföranden lyfter fram 
att fler unga behövs men betonar också att det viktigaste är att personerna är engagerade, vilket skapar en 
tvetydlig bild om de egentligen anser att unga är en viktig målgrupp att involvera i styrelsearbete. Cogin 
(2012) menar dock att det är viktigt att ta tillvara på erfarenheter från samtliga generationer, detta för att 
idrotten inte ska dö ut när en generation går ur tiden. Det som emellertid poängteras är att det överlag är 
svårt att rekrytera personer till styrelser, inte bara de yngre. Därför blir det en utmaning för 
idrottsstyrelser att få personer att engagera sig, vilket kan resultera i en svårighet att få ihop en styrelse. 
Från idrottens håll blir det viktigt att veta var fokus skall ligga, om de i framtiden ska vara nöjda med att få 
ihop en styrelse eller om de ska försöka engagera yngre för att öka deras delaktighet och inflytande över 
föreningen, utifrån Riksidrottsförbundet (2009) riktlinjer.  
 
Det blir svårt att applicera resultaten på en större population men det går att utläsa att unga, till största 
delen bara har positiva upplevelser av sina styrelseuppdrag. De känner delaktighet och inflytande över 
föreningen och ingen upplever sig bli diskriminerad på grund av deras ålder, vilket Broberg (2012) menar 
är vanligt förekommande i rekryteringen av yngre. Av den information som de unga ledarna och 
ordförandena gav kan en slutsats dras om att problemet med att rekrytera unga inte är direkt kopplat till 
rekryteringsprocessen. Denna problematik ses snarare sitta i generationers attityder om varandra, där 
Deoye och Fox (2011) menar att generationer har förutfattade meningar om varandra, vilket i sin tur kan 
försvåra en tänkt åldersmångfald i styrelser. Problematiken som Västerbottens fotbollsförbund (VFF) 
upplever är i samspråk med vad Idrotten vill förespråkar, där unga ska få inflytande och vara delaktiga i 
föreningsverksamheten (Riksidrottsförbundet, 2009). VFF vill hjälpa sina föreningar att öka delaktigheten 
och inflytandet för unga men har svårt att hitta en lämplig metod för det. Vad som dock går att ifrågasätta 
är om problematiken i sin tur kan sitta i idrottens idé om att öka ungas inflytande i föreningar och inte i 
att försöka komma på en lämplig metod för att motivera unga till styrelser. Då Trondman (2008) visar att 
det är över hälften av ungdomarna som är nöjda över att inte vara delaktiga i enighet med vad Idrotten vill 
menar. Hur blir den fria viljan i ideellt arbete om föreningar försöker att tvinga in unga i styrelsen? Att 
skapa ett system där styrelsen är mer öppen och bjuder in de unga som är aktiva i föreningen till 
styrelsemöten kan vara en lösning. Där ämnen som ska tas upp på styrelsemötena presenteras innan, kan 
stärka ungas delaktighet i föreningen utan att behöva sitta med i styrelsen. Då finns en möjlighet till att 
unga kommer att engagera sig i de frågor de anser är intressanta och på så sätt blir de också mer delaktiga 
i föreningen. Det kan vara av relevans att skapa en öppen miljö för de yngre att kunna påverka sin 
situation i föreningen utan att behöva känna ett ansvar över styrelsens alla uppgifter. En sådan metod 
hade lämpat sig bra utifrån de åsikter som de unga ledarna lyfte fram. Där de unga ledarna kände ett 
ansvar att ta på sig oönskade uppgifter bara för att de sitter med i styrelsen och för att ingen annan kände 
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sig manad att göra uppgiften. Slutligen anses problematiken kring ungas avsaknad i styrelser vara något 
både förbund och föreningar är medveten om men har svårt att hitta en lösning på.  

Metoddiskussion 
Studien baserades endast på information från sex intervjuer, vilket gör det svårt att generalisera svaren på 
så lite data samt att storleken på studien anses vara för liten. Syftet med studien var emellertid inte att 
generalisera utan att bara lyfta fram erfarenheter av och syn på det aktuella ämnet. Två pilotintervjuer 
genomfördes men ändå upptäcktes brister i intervjuguiden efter genomförda intervjuer. När olika frågor 
ställdes till intervjupersonerna uppstod ett dilemma om att de redan besvarat vissa frågor, det vill säga att 
frågorna i efterhand liknade varandra och det bidrog till att intervjupersonen hade svårt att utveckla sina 
svar. Frågorna i intervjuguiden hade kunnat förbättras genom att vara mer öppna och fokuserat mer på 
följdfrågor. Detta hade kanske kunnat generera en större spridning på ordförandes svar, där mer 
personliga åsikter och utrymme för intervjupersonernas egna tankar och idéer tydligare hade kommit 
fram. Frågorna genererade dock i data som kunde besvara studiens frågeställningar. 

En annan brist som upptäcktes var valet av intervjupersoner, där en urvalsgrupp hade varit att 
rekommenderas. Ett tydligare fokus på ordförandena hade kunnat bidra med mer till forskningen, då 
mycket forskning kring motivation och upplevelser hos unga personer inom idrotten finns att ta del av. 
Fler intervjupersoner hade också varit önskvärt för att få mer data att analysera, detta ansågs dock inte 
genomförbart på grund av tidsbrist. En annan intressant vinkel hade varit att intervjua ordföranden och 
unga ledare från samma styrelse för att kunna ta fram likheter och skillnader i deras upplevelser. Två av 
intervjupersonerna har författaren en bekantskap med men det ansågs inte påverka intervjusituationen 
negativt, det bidrog snarare till en tryggare situation och ett bättre samspel mellan intervjuaren och 
intervjupersonerna. En intervjuperson besatt en högre position inom ett företag, vilket i efterhand ansågs 
ha påverkat datainsamlingen, detta på grund av att intervjupersonen ansågs ”media tränad”, där en 
försvårad situation att ställa följdfrågor uppstod. Alla frågor blev dock besvarade men utan vidare 
förklaringar av åsikterna. 
 
Det fanns även en svårighet att hitta relevant tidigare forskning då åldersdiskriminering till största del 
handlar om diskriminering av äldre och där mångfaldsbegreppet omfattande lyfter fram problem kring 
kön och etnicitet. Det var även svårt att hitta tidigare forskning på det exakta problemområde som studien 
tar upp, då fåtalet studier belyser problemet på föreningsnivå. I studiens avsnitt om tidigare forskning 
förekommer även två referenser som kan ses som för gamla för att stärka studiens resultat med. Det kan 
dock vara kraftfullt att visa på statistik trots att studien (Skills, 1957) anses gammal. Studien förstärktes 
även av två senare studier, vilket ansågs relevant för att kunna behålla statistiken i tidigare forskning. 
Studierna (Fundberg, 2009; Pearce, 1993; Skills, 1957) anses också ha visat på en tröghet hos 
idrottsföreningars förändringsprocesser. Då författarna lyfter fram samma typ av rekryteringsmetod som 
inte har ändrats över tid, vilket kan förstärka problematiken kring varför det är så få unga i 
idrottsstyrelser. Trots de identifierade bristerna i studiens genomförande anses studiens syfte och 
frågeställningar ha besvarats och resultatet har kunnat stärkas av den tidigare forskningen som tagits upp. 

Trots brister i studiens genomförande kan kraven på validitet och reliabilitet anses som uppfyllda. Bryman 
(2011) menar att reliabilitet kan vara svår att säkerhetsställa vid kvalitativa studier, då de studierna syftar 
till att undersöka sociala händelser. Vad som dock ökade reliabiliteten i denna studie var att två olika 
studieguider utformades, detta för att få ut olik information från de båda urvalsgrupperna. Studiens 
analysmetod beskrivs, vilket ökar chansen att andra forskare kan analysera materialet på samma sätt som 
författaren. Detta i sin tur anses öka reliabiliteten (Bryman, 2011). Studiens syfte och frågeställningar har 
blivit besvarade utifrån data som samlats in genom intervjuerna. Ett tillförlitligt resultat har därefter 
skrivits fram efter relevant information och detta menar Bryman (2011) ökar en studies validitet. En studie 
ska kunna styrkas av tidigare forskning och resultatet ska kunna generaliseras till andra sociala situationer 
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(Bryman, 2011). Utifrån studiens omfattning är det svårt att generalisera svaren till större populationer 
men då det inte var studiens syfte anses validiteten fortfarande som hög. Vad som kan påverka nivån på 
studiens validitet är att viss tidigare forskning anses som gammal. Den förstärks dock av nyare studier och 
därför anses dem som användbara. 

Studiens bidrag, fortsatt forskning och varför studien är idrottspedagogiks 
Studien anses ha bidragit med att ta upp den underrepresenterade kategorin, ålder, i forskning om 
mångfald relaterat till idrottens styrning. Då studiens omfattning är relativt liten är det svårt att dra några 
slutsatser inom ämnet men den kan ses som ett underlag för fortsatt forskning. Resultatet känns till viss 
del otillräckligt för att kunna förklara varför det är så få unga inom idrottsstyrelser. Det vore därför 
intressant att komplettera eller fördjupa kunskaper i ämnet genom att göra en större studie som omfattar 
ett bredare urval. En annan intressant aspekt hade varit att genomföra en kvantitativ studie i form av 
enkät, detta för att kunna få svar från fler fotbollsföreningar inom Västerbottens fotbollsförbund. Det hade 
varit intressant för att ta reda på om föreningarna delar samma uppfattningar om den rådande situationen 
som förbundet lyfter fram. Dock hade detta metodval ändrat studiens syfte, då individuella synpunkter 
sällan kommer fram i en enkätstudie. 
 
Studien har sin utgångspunkt i ett idrottspedagogiskt perspektiv. Den definition av idrottspedagogik som 
används i studien är Umeå universitets. Där beskrivs idrottspedagogik enligt följande:  

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och 
förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl. 
a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik 
studeras dessa processer inom idrottens område. Frågor kan exempelvis stallas om hur och varför vissa värderingar, 
kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer 
(Umeå universitet, 2015). 

Studien anses således vara pedagogisk tack vare den kunskap om fostran, lärande- och 
påverkansprocesser som framkommer i arbetet. Det vill säga hur idrotten kan fungera som en arena för 
fostran och lärande genom att unga får vara delaktiga i exempelvis styrelsearbete. Studien syftar till att 
beskriva individers tankemönster och handlingar inom idrotten och hur dessa skiljer sig mellan 
generationer. I studien uppkommer också frågor om hur skillnader i generationers kunskaper och synsätt 
ska kunna kopplas ihop för att generationerna ska kunna utveckla och bedriva idrotten tillsammans. 
Studien behandlar också sociala sammanhang i form av idrottsstyrelser där unga personer anses 
underrepresenterade.  
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Bilaga 1 
Följebrev till informanterna 
 

Hej,  

Mitt namn är Jennifer Lindgren och jag går sista terminen på Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå 
Universitet. Jag skriver min C-uppsats om unga organisationsledare och avsaknaden av dem i 
styrelser/kommittéer inom idrotten. Utifrån det valda ämnet har jag bestämt mig för att intervjua både 
unga ledare samt ordföranden i fotbollsföreningar och undrar därför om du skulle vilja delta. 

Ditt deltagande är helt frivilligt. 

Jag har avsatt ca 60 minuter för varje intervju och intervjuerna kommer att spelas in. Du kommer vara 
anonym och dina svar likaså. Svaren kommer endast hanteras av mig som författare och kommer endast 
användas till detta arbete. Transkriberingen av intervjuerna samt den färdiga rapporten får du ta del av 
om det önskas. 

Du har rätt att avbryta din medverkan, då kommer informationen att raderas. 

Tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar  

Jennifer Lindgren  

Idrottsvetenskapliga programmet, Umeå universitet 
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Bilaga 2 
Intervjuguide Unga ledare 
 
Respondenten 

- Ålder? 
- Inom vilken förening/organisation är du engagerad? 
- Hur länge har du varit organisationsledare? 
- Vad är medelåldern i din styrelse/kommitté? Uppskatta. 
- Hur många timmar per månad lägger du på föreningen? 
- Hur kommer det sig att du började engagera dig i din styrelse? 
- Hur gick rekryteringen till när du började som…? 
- Vad är det bästa respektive sämsta med att sitta med i en styrelse? 
- Hur var dina upplevelser att vara ny som…? 

 
Arbetsuppgifter 

- Vilken post sitter du på i din styrelse? 
o Har du haft någon annan tidigare? 

- Vilka uppgifter har du? 
- Hur tas beslut inom din förening? 
- Är du med och tar beslut i din förening? Om vad? 
- Jobbar ni i grupp eller enskilt inom din…? Beskriv. 
- Får du ta eget ansvar över uppgifter i din styrelse?  
- Känner du att övriga i din styrelse har förtroende för dig? 

o Om ja, hur märks det? 
o Om nej, hur märks det? 

 
Ersättning och motiv 

- Får du någon form av ersättning för ditt arbete? 
o Om ja, vad?  
o Om nej, skulle du vilja ha det? 

- Har du fått någon utbildning av din organisation när du började som…? 
o Om ja, vilken/vilka? 
o Om nej, är det önskvärt? 

- Vad motiverar dig att fortsätta som…? 
- Har du någon gång funderat på att sluta som…? 

o Om ja, vad berodde det på? 
 
Organisationen 

- Hur upplever du att det är att vara ung i din…? 
- Har du upplevt att din ålder påverkat dig i något sammanhang? 

o På vilket sätt? 
- Finns det fler i din ålder som sitter i din…? 

o Om ja, vad har det för betydelse för dig? 
o Om nej, är det något du saknar?  

- Ser du dig själv som någon form av organisationsledare i framtiden? 
- Vad är ditt tips till dem som jobbar med att engagera unga till styrelseuppdrag? 

o Jobba för att motivera unga 
o Jobba för att behålla unga 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide Ordförande 
 
Respondenten 

- Ålder? 
- Hur länge har du varit ordförande i din förening? 
- Vad har du för uppgifter som ordförande? 
- Hur många är ni i styrelsen? 
- Hur är styrelsen uppbyggd? Hierarki, arbetsgrupper, kommittéer etc. 

Tankar om unga organisationsledare 

- Har du några erfarenheter av unga organisationsledare? 
o Om ja, vilka? 

- Tycker du att det behövs yngre personer i styrelser? 
o Varför/Varför inte? 

- Vad tror du att en ung organisationsledare kan bidra till? 
- Upplever du att det kan vara ett problem med att ha unga organisationsledare? 

o Varför/Varför inte? 
- Hur upplever du unga personers inställning till ideellt arbete? 
- Hur tror du att en ung person kan motiveras till styrelse/kommittéer? 
- Vilka orsaker tror du ligger bakom att det är så få unga organisationsledare? 
- Har du själv varit med som ung i en styrelse? 

o Om ja, hur upplevde du det? 

Styrelsen 

- Vilken medelålder har ni i styrelsen? Uppskatta. 
- Har er styrelse några unga organisationsledare? 

o Om nej, hur kommer det sig? 
- Har ni haft någon yngre i er styrelse? 

o Om ja, vet du orsaken bakom avhoppet? 
o Om nej, är det någonting ni har reflekterat över? 

- Är det önskvärt att ha fler unga? 
o Om ja, varför? 
o Om nej, varför inte? 

- Vilken information får unga organisationsledare när de kommer in som nya? 
o Riktlinjer, policys, arbetssätt etc. 

- Erbjuder ni någon utbildning till unga organisationsledare? 
o Om ja, till vilket syfte och vilken/vilka utbildningar? 
o Om nej, varför inte? 

- Erbjuder ni unga organisationsledare någon form av stöd? 
o Utvecklingssamtal, mentorskap etc? 

Jobba med unga organisationsledare 

- Hur ser rekryteringen av styrelsemedlemmar ut? 
o Lätt eller svårt? Internt eller externt? Speciella krav? 
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- Har ni gjort någon satsning på att få fler unga organisationsledare till er förening? 
o Om ja, hur och resultat? 
o Om nej, är det önskvärt? 

- Hur kan ni som förening väcka intresse hos blivande unga organisationsledare? 
- På vilket sätt jobbar ni för att behålla unga organisationsledare? 
- Marknadsför ni er på något speciellt sätt mot yngre personer? 

o Om ja, varför? 
o Om nej, något som skulle önskas? 

- Får ni någon hjälp från förbundet med att rekrytera unga organisationsledare? 
o Om ja, vilken typ av hjälp? 
o Om nej, är det önskvärt? Vad för typ av hjälp? 
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