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Abstract 

Today the community sport struggles with adapting sport to society's rapid development. In order to 
make sport for all possible the organization of sports needs to change. The boundaries of the triangle 
with the children in the bottom and the taper to the elite at the top needs to be widened to create a 
rectangle where everyone gets a chance to participate in sport regardless of their level. The purpose of 
this study was to create knowledge about the term ”triangle to rectangle” and how it unfolds in the 
Swedish sports community. The specific purpose was to present an approach of how the Swedish 
Wrestling Association can implement the emergence of the new knowledge. The method used was 
qualitative interviews with 9 key people in Swedish wrestling. The respondents represented different 
authorities such as the Swedish Wrestling Association, district federations and wrestling clubs. The 
results showed the need of communication between all the authorities. This applies primarily to the 
Swedish Wrestling Association. In order for the sport to transform from ”triangle to rectangle” the 
leadership training must be developed to enhance the competence of voluntary leaders. This will be a 
major contributing factor to lifelong sport participation as the recruitment of members will increase. 
Different types of exercise groups for all ages must be conducted to make members to stay in the 
association their whole life. Competition activities for children and adolescents needs to be changed to 
maximize their experience and maintain their interest. The conclusions of this study were that there 
are several development opportunities for wrestling and Swedish sport to achieve sport for all. These 
efforts will be very time-consuming and received in different ways but will hopefully be welcomed in 
the ongoing business. 
 

Nyckelord: Idrottsorganisation, Idrott för alla, rekrytering, kommunikation, avhopp  

Keywords: Sport organization, Sport for all, Recruitment, Communication, Drop-out 
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Inledning 

Enligt Riksidrottsförbundet (2017) har 90 procent av alla barn varit aktiva i en 

idrottsförening någon gång under uppväxten. Däremot sker en markant minskning 

av föreningsaktiva under de övre tonåren vilket resulterar i att det endast är en 

femtedel som idrottar inom en förening i vuxen ålder. Denna minskning leder till att 

idrottsrörelsen får en struktur som idag ser ut som en triangel (se bilaga 1). Enligt 

Riksidrottsförbundets (2015a) mall finns den etablerade barnidrotten i botten av 

triangeln, därefter kommer ungdomsidrotten. På nästa steg i triangeln finns den 

elitförberedande idrotten med ett tapp av medlemmar och i spetsen av triangeln finns 

elitidrotten med ett fåtal medlemmar. Det är till toppen av triangeln som 

idrottsrörelsen och dess aktiva har strävat mot i många år genom målet att ha en god 

bredd för att få fram en duktig elit (Rf-stämman, 2015).  

Trots dagslägets höga medlemsantal av barn och ungdomar behöver kurvan för 

föreningsaktiva jämnas ut över ett mer långsiktigt perspektiv i alla åldrar för att 

skapa ett idrottsligt intresse livet ut. Under RF-stämman 2015 föreslogs en 

stadgeändring för Riksidrottsförbundet som innefattade att anta en ny 

verksamhetsidé för idrotten som lyder Vi bedriver idrott i föreningar för att ha 

roligt, må bra och utvecklas under hela livet (RF-stämman 2015, s.23). Med denna 

stadgeändring togs även en långsiktig målsättning fram för att utveckla och förändra 

idrottsrörelsen till en rektangel liknande organisation genom strategi 2025 

(Riksidrottsförbundet, 2016a). Svensk idrott världens bästa, så lyder visionen för 

den svenska idrottsrörelsen (Svensk Idrott, 2016). Det innebär att de vill vara bäst i 

världen på alla nivåer och måste därför ständigt utvecklas både till form och innehåll. 

För att uppnå detta vill Svensk Idrott genom sin strategi 2025 förändra den 

nuvarande triangeln till en rektangel. Svensk Idrott vill nu lägga större fokus på att 

behålla medlemmar livet ut så att idrottsverksamheten bildar en rektangel med 

triangeln inuti där strävan är att ha både en stor bredd och en duktig elit.  

En av alla de idrotter som befinner sig inom denna omorganisering av strukturen är 

brottningen. Svenska Brottningsförbundet måste, likt alla andra 

specialidrottsförbund följa Riksidrottsförbundets övergripande mål, vision och 

värderingar. Därför har förbundet utformat en egen vision och värdegrund anpassad 

för just brottningen. Den uppdaterade visionen som Svenska Brottningsförbundet ska 

jobba efter lyder Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra 
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verksamhet som möjligt (Svenska Brottningsförbundet, 2017a). Svenska 

Brottningsförbundet har gjort en kartläggning och analys över sin organisation för att 

tyda vilka områden som behöver förbättras för att kunna nå strategi 2025. Det är 

många delar som behöver utvecklas och därför behövs mer kunskap kring hur dessa 

utmaningar ska bemötas både på förbundsnivå men även rent praktiskt i de enskilda 

föreningarna. Konkreta tillvägagångssätt för hur aktörerna ska gå tillväga för att 

utveckla, förbättra och förändra verksamheten behöver också tas fram. Detta 

problemområde kommer att studeras utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv. 

Pedagogik i allmänhet är ett ämne som handlar om processer som formar människan 

i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Idrottspedagogiken innebär att de 

pedagogiska aspekterna behandlas i ett idrottssammanhang. Exempelvis hur 

kunskap, värderingar och uppföranden skapas och överförs från det sociala och 

kulturella sammanhanget som idrottsvärlden är till individer och grupper 

(Pedagogiska institutionen, 2017). Svenska Brottningsförbundet med dess distrikt 

och föreningar kan beskrivas som en social och kulturell miljö där medlemmarna 

fostras in i idrottens värderingar, grunder, regler.  

Utifrån ovanstående resonemang ska det i denna studie undersökas vilka åtgärder 

svensk idrott men framför allt Svenska Brottningsförbundet kan vidta för att utveckla 

verksamheten till en rektangulär organisation. Hur kan brottningen bygga sin 

verksamhet för att möta dagens samhällsutveckling och ta sig an strategi 2025 för att 

svensk brottning ska kunna bli världens bästa?  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att skapa kunskap kring begreppet ”triangel 

till rektangel” och hur det utspelar sig inom den svenska idrottsrörelsen. Det innebär 

även att studien kommer hantera frågor om hur förändringsarbeten kan bedrivas för 

att utveckla breddidrotten och behålla medlemmar i idrottsföreningar livet ut. Det 

specifika syftet är att presentera ett förslag på åtgärder för hur dessa kunskaper kan 

appliceras i den löpande verksamheten inom Svenska Brottningsförbundet.  

Studiens syfte kommer undersökas utifrån följande frågeställningar: 

• Vilka utvecklingsområden anser företrädare för svensk brottning vara gällande 

i verksamhetens aktuella läge? 

• Vilka åtgärder skulle Svenska Brottningsförbundet kunna implementera för att 

gå från ”triangel till rektangel”? 

 

Bakgrund 

Dagens idrottssamhälle präglas av ett stort genuint idrottsintresse hos såväl barn som 

vuxna vilket gör idrottsrörelsen till Sveriges största folkrörelse med över tre miljoner 

aktiva medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2015b). Idrottsrörelsen definieras som alla 

special- och distriktsidrottsförbund anslutna till Riksidrottsförbundet och deras 

medlemsföreningar samt de organisationer som har en anknytning till 

Riksidrottsförbundet (Rf-stämman, 2015). 

 

Idrottsrörelsens aktuella läge 

Det finns studier som visar att elitidrottens fenomen överskuggar idrottsrörelsens 

grundtanke om idrott för alla. Stenling och Fahlén (2009) förklarar att idrottens 

kommersialisering, professionalisering och resultatorientering står i konflikt med 

logiken i den organiserade idrotten om att idrott ska vara till för alla. Författarna 

menar vidare att idrott inte längre är till för alla då det moderna samhället har nya 

perspektiv och intressen för idrottsrörelsen. Olsen (2013) förklarar att fenomenet 

med idrottens professionalisering i allmänhet ställer högre krav på föreningarna och 

idrottsvärlden tar allt större plats i samhället. Kommunerna, staten och landstingen 

är beroende av idrottsföreningarna för att kunna uppnå samhällets välfärdsmål. För 
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idrottens del betyder det indirekt att staten ger idrotten uppdraget att förbättra dels 

folkhälsan men även den demokratiska fostran som ett medlemskap i en 

idrottsförening genererar i. Olsen (2013) menar vidare allt fler kommuner ställer krav 

på att idrottsföreningarna blir certifierade för att garantera att de lever upp till en hög 

standard och därmed få statligt bidrag. Detta innebär att föreningslivet måste 

anpassa sig till en verksamhetslogik man vanligtvis inte är van vid. De ideella 

idrottsföreningarna börjar därför i många fall allt mer likna företagsverksamheter 

vad gäller logik och styrsystem. Detta leder till ett ökat ekonomiskt intresse vilket gör 

att de kommer längre bort från den ursprungliga ideella grundtanken. Skille (2011) 

förklarar dessutom att idrottens organisering i dagsläget begränsar möjligheterna att 

uppnå idrott för alla. Författaren beskriver vidare att fokus kring tävling dominerar 

branschen. Han menar att finna balansen mellan tävling och att uppnå idrott för alla 

är en komplicerad uppgift där det behöver ske institutionella ändringar för att det ska 

kunna hända. För att visionen om att svensk idrott ska bli världens bästa krävs det en 

förändring i det traditionella synsättet, en förändring som är på gång att ske 

(Riksidrottsförbundet 2016a).   

 

Idrottsvärlden är på väg att förändras och utvecklas 

Samhällets trender och utveckling i urbanisering, globalisering och digitalisering 

resulterar i att idrottsvärlden måste förändras i relation till samhällets intressen. 

Därför måste idrottsrörelsen anpassa sig till omständigheterna i samhället då 

befolkningen exempelvis är mer heterogen än förut vid idrottsrörelsen begynnelse. 

Att vi människor i Sverige har fått en större mångfald ger både fördelar och 

utmaningar för idrotten. För att inkludera alla grupper oavsett förutsättningar bör 

det ske en omställning i idrottens synsätt och organisering, till exempel genom 

förändringar i kommunikation, administration, aktiviteter och synen på ledarskap 

och styrelsearbete (Rf-stämman, 2015). Olsen (2013) nämner även att synen på 

medlemskapet håller på att förändras, idag är det inte längre lika motiverat som förut 

att som utövare vara medlem i en förening. Utövarna ställer idag större krav på 

föreningarna och ser sig i större utsträckning som kunder och vill därför vill gärna få 

valuta för sitt medlemskap. Kraven ökar därför på idrottsföreningarna, de måste inte 

bara erbjuda kunskap och ett brett sportsligt utbud utan även leverera kundnöjdhet. 

Därför är det också svårt att motivera medlemmarna till att engagera sig i 

föreningens inre angelägenheter och glappet mellan medlemmar och de beslutande 
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organen i föreningen ökar. Gymbranschen breder ut sig med sitt stora utbud av 

aktiviteter vilket lockar många utövare att delta på deras egna förutsättningar som 

kund eller medlem men utan ansvar om så önskas. 

I och med dessa förändringar har strategi 2025 utformats där målsättningen 

innefattar fyra övergripande strategiska områden. Som RF-stämman (2015) 

framförde är det viktigt att dessa målsättningar förmedlas över hela idrottsrörelsen 

för att arbetet ska kunna ske gemensamt åt samma riktning. Det första strategiska 

området handlar om att skapa ett livslångt intresse och därför behöver svensk idrott 

utveckla verksamheten så att medlemmar stannar kvar i föreningarna livet ut. 

Dessutom strävas det efter att nå fler internationella framgångar inom idrotten. Det 

andra området innebär att stärka idrottens värdegrund så att alla lever och leder på 

lika villkor. Tredje och fjärde området handlar om att vidareutveckla svensk idrott, 

samverka med andra aktörer samt ge goda möjligheter att idrotta i en förening. Det 

är också viktigt att utveckla svensk idrott till en starkare samhällsaktör. Det finns ett 

stort samhällsintresse att minska avhoppen av medlemmar i idrottsföreningar då 

idrotten starkt bidrar till en god folkhälsa. Effekterna av ett aktivt idrottande i en 

förening bidrar i längden till bland annat minskade sjukvårdskostnader, minskad 

kriminalitet samt ökad samhörighet och gemenskap (RF-stämman, 2015). 

Enligt Svensk Idrott (2016) strävar den svenska idrottsrörelsen efter ett antal 

gemensamma och övergripande målsättningar, bland annat ska föreningsidrottens 

drivkraft vara glädje och gemenskap. All idrott ska bedrivas och utvecklas med fokus 

att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrotten ska också bidra till 

föreningsdemokrati vilket innebär att alla medlemmars röster ska vara lika mycket 

värda. Alla som deltar ska få vara med och bestämma och ta ansvar för verksamheten. 

Det innebär också att alla som vill har rätt att delta i föreningsdriven 

idrottsverksamhet utefter sina egna förutsättningar. Detta gäller oavsett nationalitet, 

etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska 

förutsättningar.  

 

Strävan efter en rektangel 

För att gå från en triangel till en rektangel måste triangelns yttre kant flyttas utåt (se 

bilaga 1).  Detta kan förklaras som att oavsett i vilken ålder man är eller vilken nivå 

man befinner sig på inom eller utanför triangeln ska det finnas en möjlighet till att 
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utöva både bredd och motionsidrott i föreningar. Detta oavsett om man inte vill 

fortsätta idrotta med fokus att nå toppen eller om en person som tidigare inte varit 

föreningsaktiv vill börja idrotta. Alla som vill ska kunna fortsätta eller bli nya 

medlemmar och ha möjlighet till att utöva bredd- och motionsidrott i en förening. 

Riksidrottsförbundet definierar breddidrott som hälsa, trivsel och välbefinnande, 

även om prestation och tävlingsresultat ofta bidrar som sporre (RF-stämman, 2015). 

Motionsidrott ses som ett sunt fysiskt levnadssätt där mindre direkta krav på fysisk 

prestationsförmåga ställs (Nationalencyklopedin, 2017). Förändringen mot 

rektangeln är i enlighet med Svensk Idrotts värdegrund som syftar just till glädje, 

gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Det finns 

en hel del fördelar med denna förändring av struktur. Bland annat kan grupper med 

olika kön, ålder, ursprung och andra förutsättningar inkluderas i kärnverksamheten 

oavsett vilken ambitionsnivå de har. Därför menar Riksidrottsförbundet (RF-

stämman, 2015) att idrottsföreningarna inte enbart bidrar med fysisk hälsa hos 

utövarna utan även positiva möten i vardagen vilket skapar en god gemenskap, 

socialt sammanhang och integration i samhället. 

Det finns undersökningar som har gjorts i syfte att ge idéer på hur idrottsförbund och 

föreningar kan utveckla sin verksamhet. Bland annat ger Karp och Söderström (2015) 

förslag på vad mindre förbund med mindre resurser i omsättning kan göra i fallet. 

Författarna menar att förbunden skulle vinna på att samarbeta med andra 

specialidrottsförbund då det kan ske ett kunskapsutbyte kring utvecklingsstrategier 

för stöd och arbete i utvecklingsprojekt. En annan sak förbund kan göra för att 

utveckla samverkan i den egna verksamheten är att försöka skapa närmare relationer 

mellan distriktsförbunden och föreningar för att få en stabiliserad och fungerande 

struktur. Detta genom att organisationsledare i förbunden väcker frågor kring 

utveckling och samverkansstrukturer samt hur de skulle kunna förbättras (Karp & 

Söderström, 2015) 

 

Svenska Brottningsförbundets vision och utvecklingspotential 

Svenska Brottningsförbundet (2017a) beskriver att värdegrunden utgår ifrån fyra 

teman: Det första temat handlar om glädje, engagemang och gemenskap. De vill 

bedriva och utveckla sin verksamhet på ett sätt så alla kan ha roligt, må bra och 

prestera bättre inom idrotten. Alla bör ha detta förhållningssätt till brottningen 
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oavsett om man är aktiv, ledare, domare, förälder eller annan intressent. Temat har 

utgångspunkt i delaktighet, engagemang, trovärdighet och kreativitet. Nästa tema är 

demokrati och delaktighet där alla medlemmar ska behandlas jämställt oavsett 

bakgrund och alla ska få sin röst hörd. De som är medlemmar i förbundet ska även ha 

rätt att påverka och ta ansvar för verksamheten. Den tredje värderingen handlar om 

allas rätt att vara med där man oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, 

kön eller sexuell läggning får bli medlem om så önskas. Människors lika värde ska 

visas genom respekt och öppenhet samt att alla bör motverka rasism och 

diskriminering för att alla föreningar och medlemmar ska behandlas lika. Det sista 

temat i värdegrunden är rent spel som innebär att alla ska ha förutsättningar att tävla 

på lika villkor genom rent spel och ärlighet. Fusk, doping, mobbning, trakasserier och 

våld i och utanför idrotten ska motverkas för att skapa en positiv och sund miljö där 

alla domare, aktiva och ledare kan känna sig trygga och respekterade. Det ger alla 

medlemmar en chans att lära sig sporten och skapa förutsättningar för ett livslångt 

intresse för idrotten. Alla dessa värderingar ska genomsyra arbetet i hela förbundet 

och sträcka sig ut i föreningarna. Detta för att brottningen ska vara en plats där 

medlemmarna kan utveckla sin fysik, motorik, fostran, glädje och gemenskap utefter 

sina egna behov och förutsättningar.  

År 2015 fanns det 173 brottningsföreningar i Sverige med totalt 12 535 medlemmar 

(Riksidrottsförbundet, 2015c). Brottning är generellt sätt bra på att rekrytera nya 

medlemmar i barn och ungdomsåren men som i stort sett alla sporter avtar 

medlemsantalet i övre tonåren. Det höga antalet barn och ungdomar som slutar 

idrotta i en förening förklarar Eliasson och Johansson (2014) kan bero på andra 

fritidsintressen, minskad motivation och ökad press från föräldrarna. Statistik visar 

även att unga brottare är de som i högst utsträckning anser att tävling är en viktig del 

av sporten jämfört med utövare inom övriga idrotter (Riksidrottsförbundet, 2016).  

Området kring förändringar i idrottsstrukturen, med fokus på brottning är på så vis 

intressant att studera eftersom det är ett sådant aktuellt ämne. Framtiden är mycket 

oviss och trenderna kring professionalisering och minskat medlemsantal behöver 

brytas för att idrottsvärlden ska stå upp för sin verksamhetsidé och vara tillägnad åt 

alla utövare. Svenska Brottningsförbundet (2017b) beskriver tre huvudområden i sin 

utvecklingsplan. Det första området är föreningsmiljön med strävan mot uppstart av 

nya föreningar och arbete med föreningars policy, värdegrund och styrdokument. 

Detta för att skapa tryggare och mer välmående föreningsmiljöer och få 
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brottningsföreningar att blomstra på platser där det inte funnits tidigare. Nästa 

område är träning och tävling där de vill förändra tävlingsstrukturen och utbudet 

främst när det gäller barn och ungdomsidrott i syfte att anpassa och främja barns 

utveckling. Tillika vill Svenska Brottningsförbundet göra tävlingarna mer 

tidseffektiva, sundare och attraktiva för alla, vilket i sin tur kan leda till att fler vill 

tävla och få bättre prestationer. Det sista området är riktat mot tränare och ledare 

och handlar om utbildning, rekrytering och åtgärder för vårdande av ledare. 

Förbundet vill stötta föreningarna runt om i landet vad gäller ledarfrågor genom att 

erbjuda uppdaterade utbildningar, utbilda fler ledare men även värna om de ledare 

som redan finns för att behålla dem. Dessutom vill Svenska Brottningsförbundet 

utveckla arbetet centralt i organisationen för att få en väl fungerande verksamhet 

med god ekonomi. Det ska åstadkommas genom att bland annat klargöra roller och 

verksamhetsområden. Svenska Brottningsförbundet vill arbeta mer med 

marknadsföring och kommunikation för att stärka sitt varumärke. De vill också ge 

bättre service till föreningarna men framförallt framföra budskapet tydligare kring 

vilken riktning brottningen ska färdas i för att göra brottningen i Sverige starkare. 

 

Tidigare forskning 

I dagsläget finns det ingen direkt forskning kring begreppet ”triangel till rektangel”. 

Däremot finns flertalet studier kring de olika områdena som rör begreppet och dess 

innebörd. För att få en djupare förståelse kring problemområdet har följande ämnen 

studerats genom en litteraturgranskning: professionalisering, idrott för alla, 

utvecklingsarbete, medlemskap och gemenskap, kommunikation, rekrytering och 

utbildning.  

 

Professionalisering 

Fahlén och Stenling (2009) studerar vilka dominerande strategier och strukturer som 

ligger till grund för den svenska idrottsrörelsen. Den rådande förändringen av dagens 

idrottssamhälle leder till att amatöridrotten står i konflikt med kommersiella 

intressen. Sporten förväntas leverera förstklassiga resultat och underhållning 

samtidigt som fritidsaktiviteter och demokrati vill främjas. Idrotten presenteras ofta 

som att den är till för alla men studien visar att organisationsstrukturen vanligtvis är 
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ett uttryck för professionalisering, kommersialisering och en resultatinriktad logik. 

Exempelvis finns det flertalet sportkommittéer, talangprogram, marknadsförings- 

och sponsringsgrupper men det finns mycket få kommittéer som arbetar med frågor 

som rör medlemmarnas demokratiska, sociala och moraliska synpunkter. Den 

allmänna trenden mot individualisering i samhället gör det svårt att uppfylla idealet 

om amatöridrott som dessutom ska vara till för alla i klubbarna. Författarna menar 

vidare att färre medlemmar tenderar att engagera sig inom föreningarna och även om 

det finns vissa individer som ställer upp frivilligt uppfattar klubbarna ofta 

kommersialiseringen som stark. Trots att det nationella idrottsförbundet har stor 

kapacitet och inflytande är det i de enskilda föreningarna som verksamheten bedrivs 

och där förändringar behöver ske. Studien visar att de värderingar och riktlinjer som 

förmedlas till föreningarna av Riksidrottsförbundet i huvudsak ignoreras av många 

organisationer som vill styra och bevara sina egen verksamhet och medlemmarnas 

intressen. 

Till skillnad från Fahlén och Stenling (2009) som har ett kritiskt perspektiv väljer 

Nagel, Schlesinger, Bayle och Giauque (2015) att studera professionalisering ur ett 

objektivt perspektiv. De är nämligen inte helt främmande till den rådande 

professionaliseringen utan försöker istället skapa en förståelse genom att studera 

orsaker och konsekvenser för att lättare bemöta det utbredda fenomenet. Syftet med 

studien var att skapa en global förståelse och ett teoretiskt ramverk för att analysera 

hur och varför idrottsorganisationer professionaliseras men även vilka konsekvenser 

detta kan få. Det framkommer att både externa och interna faktorer orsakar 

professionaliseringens utbredning. Beroende på vilken idrott föreningarna bedriver, 

vilken storlek och vilka förutsättningar de har skiljer sig organisationernas villkor och 

förutsättningar för professionalisering åt. Därför är föreningarna beroende av olika 

intressenter och resurser i olika utsträckning. Ökade förväntningar och resurser från 

regeringen, affärspartners, media och förbund är exempel på några externa faktorer 

som spelar en avgörande roll för utvecklandet av professionalisering. De interna 

faktorerna som påverkar är bland annat ekonomiska resurser, strategisk förmåga, 

och strukturerna för beslutsfattandet. Som en konsekvens av professionaliseringen är 

det allt fler idrottsföreningar som anställer personal. Studien visar också att avlönad 

personal både kan uppfattas positivt och negativt då det dels kan öka engagemanget 

bland frivilliga men även kan skapa intriger inom föreningen. En positiv konsekvens 
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med professionaliseringen är att föreningarna i många fall kan få ökat finansiellt stöd 

från staten. 

 

Idrott för alla  

Skille (2011) bygger bland annat vidare på några av Fahlén och Stenlings (2009) 

tankar kring professionalisering i en litteraturstudie med syftet att skapa en förståelse 

kring begreppet ”idrott för alla” inom idrottsorganisationer i Skandinavien. Analysen 

kretsar kring de skandinaviska ländernas idrottsorganisering, system, idrottspolitik 

och syn på idrott. Resultatet visar att det finns en innevarande problematik i de 

skandinaviska idrottssystemen som gör att ”idrott för alla” inte kan uppnås. 

Idrottsdeltagandet i Skandinavien är bättre än i många andra länder men trots det 

framkommer det att idrotten är uteslutande på två sätt. Den ena faktorn handlar om 

att många slutar idrotta i tonåren och människors deltagarmönster följer 

socioekonomiska förutsättningar. Medelklassen tenderar till att ha en större fördel 

att fortsätta idrotta eftersom de har bättre förutsättningar än de lägre sociala 

klasserna. Den andra aspekten visar att ”idrott för alla” är svårt att uppnå eftersom 

det finns en huvudsaklig inriktning mot tävling och professionalisering som 

dominerar idrotten. På så vis blir det för svårt för idrottsorganisationerna att hantera 

flera olika logiker samtidigt och ”idrott för alla” hamnar av den orsaken i skymundan 

i systemet. Författaren menar att målet om ”idrott för alla” är alldeles för 

ospecificerat och brett. Därför blir det svårt att uppnå och förstå vad det innebär. 

Dessutom blir målet svårt att följa på grund av den etablerade institutionella 

organiseringen inom idrotten. För att det ska kunna ske en förändring i synsätt och 

fokus krävs det omvärderingar i huvudorganisationerna. Idrottsorganisationerna 

behöver skapa en bättre förståelse kring hur arbetet på gräsrotsnivå fungerar för att 

kunna utmana de dominerande logikerna och nå ut till den breda massan.  

Likt Skille (2011) beskriver Shilbury & Ferkins (2011) att idrottsverksamheten i 

samhället har en underliggande drivkraft som handlar om att idrotten ska vara rolig 

och att alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Idrottens organisering, 

struktur och system bör hanteras på ett sätt som främjar nöjet med idrott genom att 

behärska nya färdigheter, ha en social samvaro och en känsla av tillhörighet oavsett 

om man är nybörjare eller elit. Dock har dagens professionalisering och 

kommersialisering bidragit till att idrottens ideella fokus har förändrats till en 
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strävan efter att leverera mer professionella och affärsmässiga tjänster. Detta 

studerades i syfte att visa hur idrottens professionalisering i förhållande till samhället 

idag förväntar sig mer av idrotten än vad dess underliggande ändamål, struktur och 

utveckling kan tillåta. Studien grundas på intervjuer av styrelsemedlemmar i ledande 

positioner inom idrottsorganisationer på nationell nivå i Nya Zeeland. Intervjuerna 

visar att idrottsorganisationernas ledning inser behovet av medvetenhet om hur man 

hanterar operativa roller, policys och konformitet i verksamheten i såväl teori som 

praktik. Framförallt i länder där idrotten får mycket statlig finansiering är betydelsen 

av ökat ansvar en viktig förändring. Författarna belyser att balansgången mellan 

idrott för den breda massan och eliten är komplex för ledningen inom 

idrottsorganisationerna att hantera. Det krävs mer tid och ett ökat intellektuellt 

engagemang bland styrelsemedlemmarna för att de ska förbättra sin förmåga att fatta 

strategiska beslut som kan gynna alla delar av idrotten. 

 

Utvecklingsarbete 

Vad gäller utvecklingsarbete inom idrottsorganisationer har Rowe (2015) gjort en 

studie inom området. Syftet var att skapa en teoretisk stabil grund för att stödja och 

effektivisera arbetet med utvecklingen av idrottens utformning och utövning genom 

att bidra till idrott hela livet. Olika beteenden hos idrottsmedlemmar studerades för 

att ge en större insikt och förståelse av idrottens fenomen. Många undersökningar 

och teorier om idrott utgår idag från ett elitperspektiv och är inte anpassade för den 

breda allmänheten samt ger få riktlinjer om hur idrotten kan behålla medlemmar 

livet ut. Studien utgår ifrån en enkätundersökning av idrottsmedlemmars sociala 

klass, kön och andra faktorer för att skapa ett index utifrån deras idrottskapital. 

Begreppet idrottskapital innebär sociala, fysiologiska och psykologiska kompetenser 

samt egenskaper som motiverar och stödjer en individ att delta i idrott men även att 

åstadkomma detta deltagande över tid. Resultatet visar att det finns ett samband 

mellan idrottskapital och individers idrottsdeltagande. Ju högre idrottskapital, desto 

högre är sannolikheten att personerna är regelbundet idrottsaktiva. På liknande sätt 

visar tendenser att ju lägre idrottskapital medlemmarna har, desto större är risken 

för avhopp inom idrotten. Med detta i åtanke är det viktigt att personer som arbetar 

med idrottsutveckling och idrottspolitiska insatser har förståelse kring vad 

idrottskapitalet har för inverkan på individers deltagande. Det är även viktigt att 

förstå de processer där idrottskapitalet anskaffas och de ekonomiska och sociala 
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sammanhang där det uppkommer. Det är därför viktigt att försöka finna en struktur 

som bygger upp idrottskapitalet istället för att fokusera på att öka deltagandet. Ett 

starkare idrottskapital kommer i slutändan leda till fler utövare inom idrottsrörelsen.  

 

Medlemskap och gemenskap 

Temple och Crane (2016) har gjort en litteraturstudie av totalt 14 artiklar från Europa 

och USA angående problematiken kring avhopp. Urvalet var manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare i åldern 5–19 år. Studien visar att det framförallt är mellan säsongerna 

som spelare hoppar av. Orsakerna till avhopp är många men det går att se några 

karriäristiska drag beroende på bland annat kön. Kvinnor tenderar att sluta i högre 

utsträckning på grund av bristande relation med tränarna. Orsakerna till avhopp är 

även relaterat till ålder då det för äldre utövare handlar om brist på skicklighet och 

låga uppfattningar om den egna kompetensen. För yngre utövare spelar faktorer som 

erfarenheter av sporten och en känsla av samhörighet en avgörande roll för fortsatt 

idrottande. Kontextuella faktorer som är förknippade med avhopp är dåliga 

relationer med lagkamrater eller tränare, brist på glädje, brist på möjlighet att spela 

och konkurrerande tidskrav. De spelare som hoppar av känner även att idrotten 

tar mycket tid, särskilt är bortamatcher betungande. 

Med tanke på den utbredda tendensen att tonåringar hoppar av idrotten som Temple 

och Crane (2016) beskriver är det utöver detta mycket relevant att granska vilka 

faktorer som bidrar till att medlemmar faktiskt fortsätter idrotta. Light, Harvey och 

Memmert (2013) har studerat vilka faktorer som är avgörande för att barn och 

ungdomar stannar kvar inom föreningsidrotten. Studien baserar sig på intervjuer och 

observationer av barn och ungdomar i Tyskland, Australien och Frankrike. En 

bidragande faktor till att barn och ungdomar stannar kvar i föreningar är den sociala 

dimensionen såsom en känsla av tillhörighet, personlig identitet och en bra 

gemenskap under träningar, tävlingar och andra aktiviteter. För att öka gemenskapen 

är det viktigt att utövarna får utrymme att integrera med varandra såväl under som 

före och efter idrottsaktiviteterna. Det kan exempelvis handla om att utövarna 

stannar kvar i hallen och byter om tillsammans istället för att åka hem direkt. Studien 

visar även att gemenskapen ökar då utövarna träffas under längre perioder och 

händelser, exempelvis vid mästerskapsdagar som är lite mer tidskrävande än övriga 

föreningsaktiviteter. Sådana tillfällen gör att utövarna kan utveckla den sociala 
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relationen med lagkamrater, tränare och andra föräldrar inom föreningen. Även 

MacPherson, Kerr och Stirling (2015) visar i sin studie att gemenskapen är väldigt 

avgörande för fortsatt idrottande. Lagkamrater har ett stort inflytande på varandras 

identitetsutveckling inom den organiserade idrotten. Interaktioner med kamrater 

inom idrotten hjälper de unga idrottarna att utveckla sin psykologiska, sociala och 

fysiska förmåga. Bland annat upplevs det vara lättare att övervinna rädslor genom 

stöd och uppmuntran av klubbkamrater. Gemenskapen inom en idrottsförening är 

därför mycket avgörande för att medlemmar trivs och stannar kvar inom föreningen. 

En annan anledning till varför utövare väljer att stanna kvar i en idrottsförening 

menar Light, Harvey och Memmert (2011) beror på en välbefinnande känsla som är 

knuten till lärande och prestation. Medlemskap i en förening bidrar till kontinuerlig 

fysisk träning, förbättrad hälsa och konkurrensförmåga vilket ger en känsla av 

välbehag. Konkurrens framkommer som motiverande då utövarna ofta tävlar mot 

varandra och de kan alltid konkurrera med sitt eget personbästa. Att lära sig nya 

färdigheter, förbättra tekniken och känslan av en förbättrad prestation är mycket 

tillfredsställande och därför avgörande för om utövarna stannar kvar inom 

föreningsidrott.  

Larsson (2013) beskriver olika strategier för att få fler barn och ungdomar att 

fortsätta idrotta i föreningar. Studien visar att det är särskilt två strategier som 

förekommer i föreningar för att minska avhopp. Det är dels att rekrytera nya ledare 

men även att utbilda befintliga för att öka kompetensen. Ledare i idrottsrörelsen är 

till största del ideella och ofta råder ett akut läge att rekrytera nya ideella krafter. Det 

upplevs ofta ännu svårare att rekrytera utbildade och kompetenta ledare, särskilt 

inom idrotter som är tekniskt krävande såsom exempelvis gymnastik och 

konståkning. På så sätt bildas en balansgång i föreningen, antalet aktiva barn och 

ungdomar beror på hur många ledare föreningen kan lyckas bistå med. Ju färre 

ledare desto fler barn tenderar att lämna föreningen. En annan strategi för att minska 

avhopp är verksamhetsutveckling. För att behålla fler barn och ungdomar är det en 

idé att bredda och anpassa verksamheten så att fler typer av grupper är välkomna, 

exempel både de som satsar på elitnivå och de som enbart tränar för den fysiska 

hälsan.  
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Kommunikation 

Idrottsrörelsen består av ett stort antal intressenter i form av aktiva, ledare, domare, 

åskådare och organisationer som har ett komplext samspel där kommunikation 

lägger grunden för idrottens upplevelse. Detta förklaras av Kassing, Billings, Brown, 

Halone, Harrison, Krizek, et al., (2004) som gjort en litteraturstudie rörande 

förhållandet mellan idrott och kommunikation genom litteraturgranskning inom de 

båda områdena. Sammanställningen av resultatet visar hur kommunikation och 

information bildar intressenternas upplevelser av idrotten. Hur medlemmarna inom 

idrottsrörelsen kommunicerar, organiserar, konsumerar och reproducerar idrott är 

det som diskuteras i studien. Författarna menar att kommunikation inte enbart 

handlar om direkta effekter på interaktion, identitet och prestation utan även hur 

normer, diskurser och ideologier formas genom kommunikationen. I detta fall hur 

interaktionen mellan parter inom idrotten påverkar hur idrotten uppfattas och 

utövas. Författarna exemplifierar bland annat uppfattningar om idrottens 

socialisering samt konkurrens och vinnande som en norm. En annan betydande 

faktor som författarna menar att kommunikationen har inom idrottsrörelsen är 

förmågan att organisera sig. Det handlar främst om processen för hur verksamheter 

organiserar sig internt och externt. Forskningen kring det externa syftar främst på 

hur olika idrottsorganisationer marknadsför sig och samverkar med dess yttre 

intressenter. Den interna kommunikationen handlar om interaktionen mellan parter 

inom organisationen, exempelvis tränare och spelare. Kommunikationen internt är 

av stor vikt för att få en väl fungerande organisation. Det har visat sig att högre nivåer 

av feedback, instruktioner och demokrati har en positiv inverkan på 

sammanhållningen inom organisationen.  

I idrottssammanhang upplevs ofta utövarnas föräldrar som kontroversiella och 

motstridiga och utgör därför en stor utmaning för att tränare ska kunna leda sitt lag 

framåt som Van Mullem och Cole (2015) förklarar. Författarna menar att 

kommunikationen mellan föräldrar och tränare är mycket betydelsefull för att 

utövarna ska få en så bra träningsmiljö som möjligt. Därför är det viktigt att tränarna 

har ett effektivt sätt att kommunicera med föräldrarna. Litteraturstudien har 

uppmärksammat olika typer av föräldrar där två av kategorierna är 

prestationsfokuserade föräldrar och föräldrar som tidigare varit aktiva idrottare. För 

att lättare kommunicera med föräldrarna är det därför viktigt att i ett tidigt skede 

identifiera vilka typer av föräldrar som finns i gruppen. En av de största 
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utmaningarna för föräldrarna är avsaknaden av kontroll genom att överlåta sitt barn 

till spelet och därmed låta tränaren coacha barnet. För att effektivisera 

kommunikationen är det viktigt att hitta möjligheter för att lära känna föräldrarna 

bättre och bekräfta dem genom att exempelvis berömma deras barn. När tränaren 

skapat sig tillit kommer föräldrarna troligtvis att stödja tränaren och vara mindre 

benägna att ifrågasätta ledarskapet och coachingen. Det är dock viktigt att inte 

integrera föräldrarna för mycket eftersom det kan leda till att de blir mer involverade 

än vad som behövs eller bortom deras förmågor att vara hjälpsamma. Ett annat 

alternativ för att förbättra kommunikationen är att bjuda in till ett möte för att 

fastställa förväntningar och standarder för föräldrar att kommunicera med tränaren. 

En positiv kommunikation och förhållande mellan tränare och föräldrar kan 

nämligen ge idrottaren en hälsosam miljö att växa och utvecklas i. 

 

Utbildning  

Majoriteten av de som agerar tränare i dagens ungdomsidrott är föräldrar till de 

aktiva trots att de möjligtvis inte de besitter de kunskaper som krävs om ledarskap 

och tränarrollen. Detta är något som studerats av Wiersma och Sherman (2005) 

bland föreningar i USA genom fem gruppintervjuer med 25 ideella idrottsledare för 

unga utövare. Syftet var att undersöka bekymren hos ungdomsledare utifrån deras 

perspektiv och tankar kopplat till deras ledarskap och utbildning för föräldrar. Av 

resultatet framkom det att många tränare inte får tillräcklig formell utbildning som 

krävs för att bli förberedda inför arbetet. Dessutom framkom det att föräldrar har en 

tendens att agera olämpligt i idrottssammanhang. Det ledarna anser att 

utbildningarna borde innehålla är bland annat kommunikation och undervisning av 

barn, utformning av roliga träningar, hur man ska hantera träningar samt 

nivåanpassning och utveckling av färdigheter. Problematiken kring utbildningarna 

rör exempelvis tidskraven på ideella krafter och bekymmer kring kvalitén på 

utbildningarna. Strukturen som ledarna anser att utbildningarna ska ha är 

återkommande utbildningar, formella och informella metoder på utbildningen, att 

mentorskap bör förekomma samt ålders- och nivåspecifikt innehåll.  
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Rekrytering 

En dansk studie av Österlund (2012) visar att ideella idrottsföreningars stora 

utmaning är att rekrytera ideella krafter. De flesta ideella idrottsföreningar bedrivs 

till största del eller uteslutande av ideella krafter vilket gör det väldigt betydelsefullt 

att ha en välfungerande rekrytering. Studien undersöker därför hur rekryteringen kan 

underlättas genom att erbjuda saker som lockar de ideella. En faktor som är 

beslutsrelevant för ett ideellt engagemang är att de vill bli involverade i 

organisationens viktiga beslut och få beslutsfattande uppgifter. Det kan vara svårt att 

i ett tidigt skede släppa in nya medlemmar på beslutsfattande poster men i dagsläget 

tenderar större organisationer att vara mer benägna att dela ut ansvarsposter. En 

annan viktig faktor för att personer ska engagera sig ideellt är att de erbjuds någon 

form av förmån eller materiella incitament. De ideellas egenintresse spelar alltså en 

betydande roll för om man väljer att engagera sig. Det kan därför vara till stor vikt att 

idrottsföreningar formulerar en specifik strategi som beskriver hur de ska rekrytera 

ideella för att få en bättre rutin. Studien visar att endast en minoritet av de ideella 

idrottsföreningarna i Danmark har en medveten strategi som beskriver hur de 

rekryterar ideella krafter.  

Vad idrottsföreningar kan göra för att rekrytera fler unga ledare och skapa stödjande 

miljöer för dem är något som Larsson och Meckbach (2015) undersökt. I dagsläget 

finns det många unga som ägnar sig åt ledaruppdrag och flera som skulle vilja göra 

det om de fick chansen. För att rekrytera och behålla unga ledare är det en 

angelägenhet att föreningar ser till de ungas behov av stöd i sin ledarroll. En fördel 

vid nyrekrytering är utbildningar där de får kunskap, gemenskap och möjligheter att 

diskutera problemområden. En annan framgångsfaktor för rekrytering är ifall det 

finns mötesplatser dit unga ledare kan vända sig för att utbyta erfarenheter, som ett 

idrottsforum. När det gäller att stödja och bevara dem kan det handla om mentorskap 

för nya ledare, tydliga arbetsbeskrivningar samt en struktur och löpande arbete med 

support inom föreningen. Dessutom behöver de ungas åsikter lyftas och ge ett 

inflytande på föreningarna.  

 

Metod 

Denna studie grundar sig på intervjuer med nio representanter från olika 

verksamheter inom brottningen i Sverige. Studien i sig är gjord på uppdrag av 



17 
 

Svenska Brottningsförbundet och arbetet genomfördes under tio veckor från Mars - 

Juni 2017.  

 

Datainsamlingsmetod 

För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ studie genomförts med 

hjälp av intervju som metod. Som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver är 

intervjuer lämpliga för att förstå intervjupersonernas upplevelser av verkligheten 

utifrån deras perspektiv. Av denna anledning valdes intervju som metod eftersom det 

skapar en inblick i hur brottningsvärlden ser ut från ett perspektiv av personer som är 

involverade och verkande inom idrotten. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

fortsättningsvis att det finns olika intervjuformer där semistrukturerad är en av dem 

vilket använts i denna studie. Det som kännetecknar semistrukturerade intervjuer är 

att forskaren använder sig av en intervjuguide. I intervjuguiden finns ett antal 

förutbestämda teman och frågeställningar uppställda fast det lämnas svängutrymme 

öppet för att leda in intervjun på andra intressanta ämnen som kan uppstå under 

vägen. Bell (2010) beskriver att fördelen med intervjuer är att ansiktsuttryck och 

kroppsspråk kan tydas i samtalet för att förstärka det som intervjupersonen säger och 

sedan tolkas av intervjuaren. Dessutom får intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor och ge respons på intervjupersonens svar. Trots de många fördelarna som 

intervjuer har finns det konsekvenser med metoden som förekommer. Som Bell 

(2010) vidare förklarar är tidsaspekten en nackdel då intervjuer kräver mer tid att 

genomföra både från intervjuaren och respondenten. På så vis finns det inte utrymme 

att göra ett stort antal intervjuer under kortare forskningsprojekt. En annan risk som 

författaren nämner är att det kan uppstå bias. Det innebär att intervjupersonen ger 

de svar som den antar att intervjuaren vill höra istället för att vara trogen till sin egen 

åsikt vilket skapar skevhet i resultatet (Bell, 2010). 

Intervjuerna transkriberats ordagrant för att ge en möjlighet till djupare analys av 

materialet. Den insamlade datan analyseras sedan genom meningskoncentrering, 

meningskodning samt meningstolkning. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är dessa 

tre verktyg till för att göra intervjumaterialet mer hanterligt. Detta genom att skapa 

en struktur och organisering av materialet för att kunna koppla svaren till olika 

teman. Framförallt görs en tolkning av datan som leder fram till resultat för 

forskaren. Resultat blir ur ett hermeneutiskt perspektiv just eftersom det handlar om 
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forskarens tolkning och antaganden av intervjupersonens svar (Kvale och 

Brinkmann, 2009).  

 

Urval 

Urvalet av intervjupersoner är totalt nio personer, tre personer från olika 

specialdistriktsförbund för brottning, tre personer från Svenska Brottningsförbundet 

samt tre nyckelpersoner inom framgångsrika brottningsföreningar. Urvalet är baserat 

på tron om att det är i de enskilda idrottsföreningarna som den faktiska 

verksamheten sker medan det är Svenska Brottningsförbundet som är det 

övergripande och styrande organet. Därför var tanken med just detta urval att få så 

många olika perspektiv och synvinklar på det aktuella läget och 

utvecklingsmöjligheterna som möjligt. Specialdistriktsförbunden är mellanhanden 

mellan dessa två verksamheter och tros ha många tankar och idéer kring 

problematiken. Intervjupersonerna är spridda över hela landet, är i olika åldrar och 

av båda könen. Valet av denna grupp med stor variation i både ålder, kön, arbetsroll 

och geografi gjordes för att skapa ett maximerat variationsurval. Som Patton (2002) 

förklarar är meningen med ett maximerat variationsurval att skapa förutsättningar 

för att se skillnader och mönster som kan framträda bland intervjupersonerna vilket 

ger en djupare förståelse. Urvalet av intervjupersonerna gjordes även av 

bekvämlighetsskäl då kontaktpersonen på Svenska Brottningsförbundet gav förslag 

på vilka personer som kunde tänkas intervjuas istället för att leta upp dessa på egen 

hand. Med bekvämlighetsurval menas det hur lättillgänglig en urvalsgrupp är att nå 

(Bryman, 1997). I resultatdelen benämns intervjupersonerna inte vid namn eftersom 

anonymiteten ska garanteras. Istället kallas de för intervjuperson 1–3 samt en 

hänvisning till vilken organisation de representerar, antingen Svenska 

Brottningsförbundet, Distriktsidrottsförbundet eller en brottningsförening.  

 

Genomförandeprocess 

Forskningsprocessen påbörjades med ett samtal med kontaktpersonen på Svenska 

Brottningsförbundet som berättade om situationen och uppdraget i sin helhet. 

Inläsning på området kring ”triangel till rektangel” och strategi 2025 påbörjades kort 

därefter. Detta gjordes på Riksidrottsförbundets hemsida via artiklar, dokument och 

filmklipp. Därefter studerades vetenskaplig litteratur för att ge en bild över vilken 
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forskning som finns kopplat till området. Den tidigare forskningen söktes i 

databaserna för de vetenskapliga tidskrifterna: European Journal for Sport and 

Society, International Journal of Sport Policy and Politics,  Soccer & Society, 

Psychology of Sport & Exercise, Sport, Education and Society, Managing Sport and 

Leisure, European Sport Management Quarterly, Annals of the International 

Communication Association, Research Quarterly for Exercise and Sport och 

Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators. För att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar som berörde studiens problemområde användes följande 

sökord: ”Stenling och Fahlen”, ”Sport for all”, ”Dropout sport”, ”Sport community 

membership”, ”Professionalisation sport”, ”Sport organisation development”, 

”Children membership stay in sport”, ”Voluntary sport”, ”Sport communication 

organisation”, ”Volunteer sport coach”, ”Community Sport” och ”Sport 

communication strategy”.  

Efter inläsning av litteratur valdes ett antal artiklar ut som studien i huvudsak skulle 

grundas på. Därmed kunde ett specifikt tema för studien klargöras och ett syfte och 

frågeställningar utformas. Utefter detta beslutades vilken datainsamlingsmetod som 

skulle användas med Kvale och Brinkmann (2009) som utgångspunkt. Tre 

intervjuguider (se bilaga 2–4) skapades beroende på vilken verksamhet 

intervjupersonerna representerade. Det gjordes för att säkerställa att inga relevanta 

delar skulle åsidosättas men även för att vi skulle kunna ha något material att stödja 

oss på under intervjutillfällena. Skillnaderna i intervjuguiderna var till för att anpassa 

frågorna efter intervjupersonerna. Innan de officiella intervjuerna genomfördes 

gjordes en pilotintervju för att säkerställa att intervjuguiden var användbar och 

begriplig. En annan anledning var för att uppskatta en ungefärlig tid för intervjun 

som sedan kunde användas som riktlinje. Efter feedback från testpersonen och 

handledaren som även granskade intervjuguiden gjordes några små korrigeringar. 

Därefter gjordes ett urval av intervjupersoner som vid ett första skede kontaktades 

via mejl (se bilaga 5). I stort sett alla intervjupersoner fann intresse för 

undersökningen och valde att ställa upp direkt. Enbart en av de som kontaktades i 

det första skedet valde att tacka nej till att delta i intervjun på grund av att denne inte 

ansåg sig ha tillräcklig kunskap inom området. Därför kompletterades urvalet med 

ytterligare en person som föreslogs av intervjupersonen som avböjt. En 

överenskommen tid för varje intervju bokades in och ett följebrev (se bilaga 5) med 

information kring intervjun skickades ut via mejl. I följebrevet förklarades det hur 

http://tandfonline.com/toc/rica20/current
http://tandfonline.com/toc/rica20/current
http://tandfonline.com/toc/urqe20/current
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intervjun skulle gå till väga, vilka områden som skulle behandlas samt vilket 

datorprogram som behövdes inför intervjun. Brevet innehöll även allmän 

information om hur intervjun skulle fortlöpa och några punkter som var bra att 

fundera på inför mötet. 

Sju av intervjuerna gjordes virtuellt med hjälp av datorprogrammet Skype eftersom 

intervjupersonerna var geografiskt utspridda. Intervjupersonerna kontaktades inför 

mötet via telefon för att försäkra att de installerat datorprogrammet som skulle 

användas. Resterande två intervjuer gjordes i vårt närområde på sedvanligt vis och 

krävde därför inga omfattande hjälpmedel. Då flertalet av intervjuerna genomfördes 

över internet fanns det en del problem som hade kunnat uppstå med 

datorprogrammet likaså med nätverket och ljudet. De bekymmer som uppstod var 

bland annat bristande kunskaper vad gäller Skype men även att något samtal ibland 

bröts på grund av nätverkskontakten. Trots detta löstes problemen utan några större 

bekymmer genom kommunikation via telefon. Under intervjuns gång spelades ljudet 

in med hjälp av ett datorprogram vid de virtuella intervjuerna och en mobiltelefon vid 

de sedvanliga intervjuerna.  

 

Transkribering och analys av data 

Analys av insamlad insamlat material inleddes med transkribering av intervjuerna. 

Enligt överenskommelse mellan författarna bortsågs från ord som ”hm” eller ”ehh” i 

transkriberingen. Detta för att det inte ansågs särskilt relevant och för att behålla den 

röda tråden när textdokumentet sedan granskas vilket gör bearbetningen lättare.  

Analysen av den insamlade datan baseras på Kvale och Brinkmanns (2009) 

intervjuanalys med fokus på meningskodning och meningskoncentrering. Författarna 

menar vidare att syftet med detta är att bryta ner texten i mindre delar så att 

budskapet omformuleras i få ord. Datan kodades efter ett antal förutbestämda teman 

som färgsattes i olika färger för att stryka under där intervjupersonerna nämnde de 

olika temana i transkriberingen. Detta gjordes för att lättare få en översiktlig bild av 

resultatet. De teman som valdes för att kategorisera datan var tävlingsverksamhet, 

kommunikation och samarbete, utbildning, rekrytering och ledare, idrott livet ut och 

erbjuda något för medlemmarna och även en övrig kategori om föräldrar, attityd, elit 

och klubbstruktur. Meningskoncentreringen utformades genom noggrann läsning av 

datan och för varje stycke i transkriberingen skrevs en sammanfattande mening i 
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marginalen som inkluderade de viktigaste faktorerna. Detta gjordes för att få en enkel 

och snabb uppfattning av vad datan visar för resultat.  

 

Reliabilitet och validitet 

Två begrepp som ofta förekommer inom forskningen är validitet och reliabilitet vilka 

är mått på hur tillförlitlig studien är och därmed vilken kvalitet forskningen besitter. 

Bryman (2011) beskriver begreppet validitet som hur väl ett test mäter det som avser 

att mätas. Vidare beskrivs reliabilitet som hur replikerbar forskningsstudien är. 

Validiteten har i denna studie tillgodosetts genom att använda intervju som metod då 

det anses vara en lämplig metod för att besvara syftet och frågeställningarna. 

Intervjuguiderna innehöll frågor om både det aktuella läget och framtida utveckling 

vilket var tänkt att undersökas i studien. Tillika innehöll den samtliga områden som 

framkommit utifrån litteraturgranskningen av tidigare forskning. Reliabiliteten 

beaktades då forskningsprocessen redogjorts transparant i genomförandeprocessen. 

Studien har även granskats av opponenter och handledare vilket resulterat i en 

uppfattning av förståelse från utomstående kring hur studien gått till väga vilket 

förstärker pålitligheten. Ett annat avseende som gör studien reliabel är att resultatet 

och diskussionen är utförligt och övergripande beskriven. Detta för att kunskapen 

även ska kunna användas av andra organisationer med liknande utvecklingspotential 

som Svenska Brottningsförbundet och dess underverksamheter. 

 

Etiskt hänsynstagande 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det av vikt att genom hela 

forskningsprocessen tänka på de etiska riktlinjer som finns inom forskningen, 

framförallt då det gäller intervjustudier. Det som ofta upplevs känsligt med intervjuer 

är att det är individernas personliga uppfattningar och uttalanden som skildras och 

publiceras i studien. På så vis är det viktigt att ta hänsyn till människors rättigheter 

och ha de potentiella etiska problemen som kan uppkomma under forskningen i 

beaktning. Detta för att kunna hantera dilemman på ett korrekt och moraliskt sätt 

från början till slut i processen.   

Studiens etiska hänsynstagande utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 
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2011). Nedan följer en presentation av de forskningsetiska kraven som 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver.   

Informationskravet innebär att intervjuaren informerar om studiens syfte och vad 

uppgifterna i rapporten kommer användas till. Detta uppfylldes genom att 

intervjupersonerna blev informerade om syftet med studien, premisserna för 

intervjun samt intervjuproceduren i följebrevet (se bilaga 5). Detta informerades även 

om i inledningen av intervjun för att få ett slutligt godkännande från 

intervjupersonerna.  

Samtyckeskravet handlar om att intervjupersonerna ska tillkännages att deltagandet 

är frivilligt samt att de har rätten att avbryta sin medverkan när de vill, utan att det 

uppstår negativa påföljder eller påtryckningar från forskaren. De har även rätt att 

bestämma sina egna villkor i medverkan samt hur länge intervjun ska pågå. 

Intervjupersonerna godkände samtyckeskravet efter kontakten med oss via mail och 

telefon genom att välja att ställa upp på intervjun. 

Konfidentialitetskravet tar hänsyn till deltagarnas personuppgifter som ska hållas 

anonyma i arbetet så att obehöriga inte ska kunna ta reda på vem som har uttalat sig 

kring vad. Detta är i praktiken en svår ekvation eftersom det för studiens syfte ofta är 

relevant att lyfta intervjupersonens titel i resultatet. I vår studie löste vi det genom att 

fråga intervjupersonerna om de gav oss tillåtelse att skriva ut deras titel vilket 

samtliga gjorde. Intervjupersonernas mailadresser, telefonnummer och inspelade 

ljudfiler av intervjuerna raderades kort efter intervjutillfällena för att de inte skulle 

kunna spridas av misstag. 

Nyttjandekravet avser att alla insamlade uppgifter endast får användas i 

forskningssyfte. Den insamlade datan får inte spridas vidare för kommersiellt eller 

annat icke vetenskapligt bruk. Detta togs hänsyn till genom att informera 

intervjupersonerna som gav sitt medgivande inför intervjun. 

 

Resultat 

Studiens resultat bygger på insamlad data från nio olika intervjuer. Resultatdelen är 

kategoriserad i sex huvudavsnitt. Varje huvudavsnitt inleds med en nulägesanalys av 

intervjupersonernas uppfattningar. Därefter följer åtgärder som intervjupersonerna 

menar skulle krävas för att främst förbättra Svenska Brottningsförbundets 
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verksamhet men även sporten i helhet. De olika huvudkategorierna är 

kommunikation, samarbete, tävlingsverksamhet, rekrytering av ledare och 

medlemmar, utbildning samt livslångt idrottande. Dessutom kommer övriga 

synpunkter inom brottningen och Svenska Brottningsförbundets arbete lyftas fram i 

den avslutande delen av resultatet.  

 

Kommunikation 

Intervjupersonernas upplevelser och syn på kommunikationen inom den svenska 

brottningsverksamheten samt deras tankar kring åtgärder för förbättring av 

situationen.  

 

Aktuellt läge 

De flesta av intervjupersonerna är eniga om att kommunikationen från Svenska 

Brottningsförbundet på senare tid blivit betydligt bättre. Det som även 

överensstämmer är att kommunikationen överlag måste förbättras från alla håll för 

att kunna utveckla brottningen och föra sporten mot den riktning de strävar åt. 

Svenska Brottningsförbundet jobbar i dagsläget för att inkludera samtliga instanser 

inom brottningen i den löpande verksamheten men även i utvecklingsarbetet. De 

kommunikationskanaler som används av Svenska Brottningsförbundet för att 

förmedla information är mejl, hemsidan, Facebook och ett fåtal personliga träffar 

med föreningarna och distrikten runt om i landet. Trots detta nämner många av 

intervjupersonerna att det i dagsläget fortfarande finns ett flertal brister vad gäller 

kommunikationen mellan verksamheterna. Intervjuperson 2 från distriktsförbunden 

säger: 

Jag kan inte alltid tycka att den informationen funkar bra från Svenska 

Brottningsförbundets håll utan där får man nästan hålla sig uppdaterad 

själv och gå in och leta på hemsidor och se om det är någonting som hänt 

eller ska hända. 

Intervjupersonen menar att information ofta får sökas på egen hand. De blir inte 

alltid uppdaterade om vad som skett eller är på väg att ske från Svenska 

Brottningsförbundets sida. Intervjuerna visar att en av tre intervjupersoner från 

föreningarna kände till begreppet ”triangel till rektangel” sedan tidigare medans 
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ingen utav intervjupersonerna var bekanta med strategi 2025. Både representanter 

från föreningarna och specialdistriktsförbunden anser att bristerna främst ligger hos 

Svenska Brottningsförbundet som anses vara huvudansvariga för den övergripande 

kommunikationen. Uppfattningarna ser lite olika ut beroende på vilken verksamhet 

det gäller. Representanterna från Svenska Brottningsförbundet menar att 

kommunikationen med föreningarna och distrikten fungerar bra och har förbättrats 

avsevärt den senaste tiden. Intervjupersoner från de undre instanserna är 

pessimistiska och ser en stor förbättringspotential hos Svenska Brottningsförbundets 

kommunikationsförmåga.  

Det anses även att Svenska Brottningsförbundet inte använder de bästa 

tillvägagångssätten för att förmedla information. Det har framkommit av 

intervjuerna att största delen av informationen i den löpande verksamheten 

förmedlas med hjälp av mejlutskick till distriktsförbunden och föreningarna vilket tas 

emot på olika sätt. Vissa föreningar är mycket öppna för kommunikation och har 

därför enklare för att ta del av informationen. Andra föreningar brukar inte vara 

mottagliga för ny information utan vill fortsätta bedriva sin verksamhet på samma 

sätt som de alltid gjort. Intervjuperson 2 från distriktsförbunden säger: 

Problemet som jag ser idag är att när vi försöker engagera klubbar i 

någonting så är det i de allra flesta klubbar väldigt få människor som är 

engagerade och de har så mycket att göra så de orkar som inte ta till sig så 

mycket ny information. De har redan så många projekt och det är samma 

människor som gör allting i klubbarna. Det blir så betungande så varje 

gång man kallar till något möte och man vill att klubbarna ska skicka 

några representanter är det kanske 5 klubbar som kommer av 37. Det är 

lite svårt hur man ska nå ut och få fram informationen till alla och till rätt 

personer i klubbarna som orkar ta tag i det och göra något åt det. Det är 

lätt att det rullar på i gamla hjulspår för dem är inarbetade och där 

behöver man inte jobba så mycket utan det rullar bara på. Men så fort det 

kommer nya grejer måste ju någon engagera sig i det. Det är tufft i klubbar 

som inte har så många engagerade. 

Intervjupersonen har en uppfattning av att många föreningar inte har orken att ta till 

sig information och verkställa nya idéer från förbundet eftersom de har fullt upp med 

sin verksamhet. Intervjupersonen upplever vidare att det också är svårt att 
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kommunicera med dessa föreningar och att de på distriktsförbundet inte vet hur de 

ska gå tillväga.  

En annan viktig kommunikationskälla är ett brottningskonvent som äger rum årligen 

där representanter från de olika verksamheterna bjuds in. Under konventet 

informerar Riksidrottsförbundet och Svenska Brottningsförbundet om aktuella 

punkter som bland annat vilken vision och målsättning idrotten gemensamt ska 

sträva efter. Detta upplevs av många instanser som ett bra kommunikationsverktyg 

men även att konventet är en trevlig tillställning där de får möjlighet att träffa 

föreningar och förbund som de inte vanligtvis har kontakt med. 

 

Åtgärder 

En representant från Svenska Brottningsförbundet menar att de har börjat besöka 

distrikten allt mer för att diskutera problembilden i just deras områden. Personen 

menar att förbundet på så sätt blir mer öppna och tillgängliga men även att det blir 

lättare att lösa problem och vara konkreta vid ett personligt möte. Intervjupersoner 

från olika instanser föreslår att Svenska Brottningsförbundet ska åka ut till 

föreningarna och distrikten för personliga träffar. Detta sker delvis i nuläget men de 

personliga träffarna måste bli fler. Detta förklarar intervjuperson 2 från en förening: 

Man måste nog sikta på att göra mindre träffar och då måste man kanske 

åka ut från förbundet och kanske presentera på distriktsnivå. Sen kanske 

distriktet har en representant som kan åka ut till klubbarna. Det skrivna 

ordet i mejl räcker nog inte utan man måste sätta sig ner med folk och ha en 

kortfattad bra agenda. Kanske ha en eller två timmars möte där man 

samlar alla ledare och kanske även föräldrar och berättar hur det ska vara. 

Argumentet om fler träffar förstärks även av intervjuperson 1 från 

distriktsförbunden: 

Från början krävs det ju att brottningsförbundet i det här fallet är 

övertydliga och inte bara har ett årsmöte och säger att man vill ha det på 

ett sätt och så kommer det ett mail var sjätte månad som säger att det ska 

vara så. Sådant gör aldrig avtryck oavsett utan det som krävs det är att 

man ger sig tid att besöka föreningar och ge sig tillfälle att skapa utrymme 

för kommunikation och dialog. Då måste man nog välja distrikt, att man 

tar ett distrikt i taget kanske så får man jobba under lång tid. För att bara 
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säga att det ska vara på ett sätt det har aldrig funkat och kommer aldrig att 

funka när det handlar om ideell verksamhet… För så länge det kommer ett 

mail och ingen följer upp då behöver föreningarna inte följa det heller.  

De båda intervjupersonerna antyder att Svenska Brottningsförbundet bör träffa 

föreningarna och distrikten personligen för att presentera information och föra en 

dialog. De båda menar att ett mail inte är tillräckligt för att skapa handlingskraft utan 

det krävs även tydlighet och muntlig kommunikation. Intervjuperson 2 från 

föreningarna föreslår att Svenska Brottningsförbundet kan anordna kortare möten 

med distrikten för att berätta om vad som behöver ske i föreningarna.  

Ett annat förslag på hur kommunikationen kan förbättras ovanifrån menar 

intervjuperson 1 från föreningarna är att Svenska Brottningsförbundet kan lägga upp 

filmer på sin hemsida med allmän information men även tips och idéer. 

Respondenten förklarar vidare att det blir som en kort utbildning där man 

exempelvis får lära sig nya tekniker och lekar som förbundet kommit på. Personen 

föreslår att detta kan ske månadsvis av kanslipersonal för att lättare sprida 

information till samtliga verksamheter. Detta kan även göras via en anslagstavla på 

webben om kansliet inte vill spela in filmer. Flera av intervjupersonerna menar också 

att den nuvarande kommunikationen med mejl behöver utökas. Personerna förklarar 

att det behövs en kontinuitet vad gäller mejlutskick från de högre instanserna.  

 

Samarbete 

Intervjupersonernas tankar kring aktuella samarbeten och eventuella framtida 

samarbeten med andra idrotter på de olika instanserna. 

 

Aktuellt läge 

Något som behandlats under intervjuerna är ifall Svenska Brottningsförbundet, 

distrikten och föreningarna har några samarbeten med organisationer inom andra 

sporter samt vilka möjligheter som finns för det. Intervjupersonerna från distrikten 

och föreningarna berättar att det i dagsläget inte finns några direkta utbyten eller 

samarbeten utanför brottningens gränser. Däremot berättar en representant från 

Svenska Brottningsförbundet att de haft några mindre samarbeten med liknande 

idrotter med samma storlek på förbunden, exempelvis judo- och boxningsförbundet. 
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Personen menar vidare att kansliet sitter i samma lokaler som de andra förbunden 

och nätverkar med varandra på daglig basis. Svenska Brottningsförbundet har 

nyligen ingått ett samarbete med det Norska Brottningsförbundet vad gäller frågor 

kring utbildning, domare samt barn- och ungdomsidrott just eftersom att Norge 

ligger i framkant inom dessa områden. Länderna ska tillsammans försöka arbeta ihop 

gemensamma värderingar och utgångspunkter för att sedan försöka få med sig andra 

länder från norra Europa i skutan.  

 

Åtgärder 

Resultaten visar att det finns meningsskiljaktigheter hos de lägre instanserna kring 

om ett samarbete med andra organisationer är fördelaktigt. Många är positiva till ett 

samarbete över gränserna men några menar också att det i ett första skede gäller att 

fokusera på sig själv och sin egen verksamhet. Om man blandar in ett samarbete blir 

det ytterligare ett steg som flera distrikt och föreningar inte har möjlighet att hantera. 

Vad gäller representanterna från Svenska Brottningsförbundet är de positiva till fler 

samarbeten för att ta ytterligare ett steg framåt i utvecklingen. Detta gäller främst 

samarbeten med andra förbund såväl i Sverige som i Norden. Intervjuperson 1 från 

Svenska Brottningsförbundet säger: 

Sen tror jag också att vi ska samarbeta mera med andra distriktsförbund 

och föreningar. Framförallt mer samarbeten på våran nivå, kanske andra 

förbund som är i våran storlek och har samma bekymmer som oss. Där 

skulle vi kunna stötta varandra. 

Intervjupersonen menar att samarbete med andra organisationer kan vara givande 

för att diskutera bekymmer och hjälpa varandra ur problem. Ytterligare en åtgärd 

som framkommer från de lägre instanserna är att föreningar förslagsvis kan ha ett 

stående samarbete med en annan idrottsförening inom en annan sport i sitt 

närområde. Intervjuperson 3 från distriktsförbunden förklarar att brottning som 

förvisso är en året runt sport skulle kunna samarbeta med en förening som är 

säsongsberoende. Samarbetet skulle innebära att utövarna har dubbelt medlemskap i 

de två föreningarna och kan på så sätt träna året runt beroende på vilken sport som 

har säsong. Intervjupersonen menar vidare att viss typ av träning, exempelvis 

styrketräning kan ske tillsammans med vänföreningen och på så vis ökar 

gemenskapen men även tränarresurserna sparas in.  
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Tävlingsverksamheten 

Synpunkter på brottningens tävlingsverksamhet och utvecklingsmöjligheter utifrån 

intervjupersonernas perspektiv.  

 

Aktuellt läge 

Intervjupersonerna indikerar att det behöver ske en förändring av brottningens 

tävlingsverksamhet då den i dagsläget är av för seriös art vilket främst gäller barn- 

och ungdomsidrotten. Det finns inga generella bestämmelser från Svenska 

Brottningsförbundet för hur barn- och ungdomstävlingar ska gå till utan det är upp 

till tävlingsarrangörerna själva att utforma ett passande format. Två av 

representanterna på distrikts och föreningsnivå nämner att de har lyckats utforma 

praktiska tävlingsformat för unga i sina områden. De har gjort tävlingarna till roliga 

upplevelser med mindre seriositet där alla är vinnare. Det båda personerna dock 

önskar från högre instanser är att det vore lika inom hela Sverige. Flera 

intervjupersoner berättar dessutom att det vanligtvis är precis samma tävlingsregler 

oavsett ålder. En match mellan två femåringar bedöms efter samma kriterier som en 

match mellan två professionella brottare i en OS final. Det framkommer också att 

dagens tävlingsupplägg är mycket bristande på många plan. Framförallt lyfts 

aspekter som att en tävlingsdag för barn och ungdomar tar otroligt lång tid med 

tidiga invägningar och lång väntan mellan matcher. Har ett barn dessutom mindre 

erfarenheter än sina två motståndare i samma viktklass blir barnet lätt utslaget direkt 

med en total matchtid på kanske 30 sekunder. I dagsläget finns främst tävlingar för 

barn och ungdomar samt elit. Ett fåtal tävlingar finns för veteraner och inga tävlingar 

finns för vuxna nybörjare. Dock är tävlingar för nybörjare under utveckling och 

kommer troligtvis finnas på ett fåtal platser framöver. En annan aspekt 

intervjupersonerna lyfter är att barn- och ungdomstävlingar ofta är geografiskt 

utspridda och resulterar på så vis i en lång resväg även för de allra minsta deltagarna. 

Dessutom är kostnaderna för att arrangera brottningstävlingar väldigt höga, det 

förklaras av intervjuperson 1 från en förening: 

När man ska arrangera en brottningstävling är det dels väldigt dyrt för att 

man ska ha många domare och sekreterare. Det går liksom inte att bara 

plocka in några föräldrar bara sådär och där måste man också tänka nytt. 
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Idag ska man ha tre domare på varje matta och det innebär att man kanske 

har sex mattor på en stor tävling så ni kan ju tänka er hur många domare 

som ska bekostas och så många domare finns inte så då måste man ta från 

hela Sverige. 

Intervjupersonen menar att antalet domare som krävs per matta enligt reglerna är för 

högt. Är det en större tävling med flera mattor blir det väldiga resurser att bekosta. 

Tävlingsreglerna för barn och ungdomar är i dagsläget under utveckling och kommer 

inom en snar framtid att vara reviderade. De funderingar som uppstått från Svenska 

Brottningsförbundets sida är hur tävlingsregler kan förändras ur ett generellt 

perspektiv för att de ska tas emot på bästa sätt i alla verksamheter.  

 

Åtgärder 

Samtliga intervjupersoner är rörande överens om att tävlingsverksamheten måste 

förändras för att utveckla sporten. Intervjupersonerna har fler olika förslag på 

åtgärder, bland annat menar intervjuperson 1 från en förening att det handlar mycket 

om att avdramatisera och skapa trygghet för de tävlande: 

Vi försöker hela tiden att avdramatisera det här när man ska tävla. Vi kör 

med det här att båda är vinnare. Om man är uppe på mattan då är man en 

vinnare, det handlar dels om att man inte utsätter folk mer än nödvändigt. 

Att man på något vis skapar trygghet.  

Många intervjupersoner menar även att som en följd av avdramatiseringen bör inga 

resultatlistor presenteras då det anses oviktigt. Det finns också önskemål om att alla 

deltagare ska få likadana pris oberoende av placering. Några intervjupersoner 

föreslår även att ordet tävling ska tas bort helt och istället ska dagens tävlingar kallas 

för träffar eller möten vilket de också tycker stämmer bättre in på utfallet. Flera 

intervjupersoner menar vidare att tävlingarna måste effektiviseras för att minimera 

antalet timmar som en tävlingsdag tar. Intervjuperson 3 från Svenska 

Brottningsförbundet föreslår vidare att de tävlande kan vägas in kvällen innan i sin 

föreningslokal vilket gör att sekretariatet kan utforma tävlingsschemat innan 

tävlingsstart och därmed minimeras tävlingsdagen med ungefär två timmar. 

Intervjupersonen nämner vidare att arrangörer måste värna om att tävlingen ska vara 

en rolig upplevelse och därför kan de förslagsvis ha ett samarbete med någon simhall 

eller liknande där de tävlande får bada efteråt. Detta menar intervjupersonen också 
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skulle bidra till ökad gemenskap både inom och utom föreningen. För att öka 

deltagarnas matchtid föreslår intervjuperson 2 från distriktsförbunden att 

tävlingarna ska arrangeras som cupform och att deltagarna tävlar i en form av 

gruppspel där alla möter alla. Detta ska generera i att deltagarna får fler matcher men 

även längre matchtid. Intervjuperson 2 från föreningarna föreslår även att det ska 

finnas någon form av station med olika träningsmoment dit deltagarna kan gå under 

tävlingsdagen i väntan på kommande matcher.  

Intervjuperson 1 från föreningarna föreslår också att det ska finnas olika divisioner 

beroende på färdighetsnivå. Deltagarna behöver alltså inte nödvändigtvis vara 

indelade i viktklasser utan personen menar att färdighetsnivå fungerar precis lika 

bra. Ett ytterligare förslag från intervjuperson 3 från distriktsförbunden på hur 

tävlingsverksamheten kan förbättras är att det utformas tävlingar för äldre nybörjare. 

Detta kan enligt intervjupersonerna förslagsvis vara föräldrar som också är 

intresserade av att tävla men inte elitsatsa.  

Intervjuperson 2 från Svenska Brottningsförbundet är mycket tydlig med att 

förändringarna av tävlingsverksamheten måste fasas in på olika sätt i olika miljöer. 

Personen menar att det oftast inte fungerar att göra radikala förändringar utan 

samtliga måste vara införstådda och positiva till förändringarna.  

 

Rekrytering av medlemmar och ledare 

Intervjupersonernas syn på arbetet med rekrytering och vad de anser att de olika 

instanserna kan göra för att rekrytera fler ledare och aktiva. Detta område inriktar sig 

främst på vad föreningar gör i dagsläget samt kan tänkas göra i framtiden då det är i 

föreningarna som själva brottningsverksamheten sker. 

 

Aktuellt läge 

Flera intervjupersoner berättar att ingen rekrytering vad gäller barn och ungdomar 

behövs i dagsläget, de söker sig själv till föreningarna. Ofta är det kompisar till barn 

som redan är medlemmar som söker sig till föreningarna. Svenska 

Brottningsförbundet har tidigare anordnat olika tjejsatsningar runt om i landet för att 

minimera den stora klyftan mellan kön inom sporten. Dessutom brukar de försöka 
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rekrytera medlemmar med hjälp av de svenska OS-brottarna. Intervjuperson 1 från 

Svenska Brottningsförbundet berättar: 

Efter OS har vi alltid försökt att engagera våra OS-brottare att åka ut i 

landet. Träna och föreläsa om deras väg upp till toppen. Jag tror vi ska 

försöka använda våra stjärnor, för att de här barnen de har ju sina idoler. 

Det var jättemånga av dem där små barnen som hade sett stjärnorna 

brottas på TV.  

Representanten förklarar att sportens stjärnor, alltså landslagsmedlemmar tidigare 

åkt runt på olika arrangemang eller till skolor för att visa upp sporten för att fånga 

barnen och ungdomarnas intresse. Däremot bedriver de idag inget aktivt arbete för 

att rekrytera medlemmar eller ledare.  

I dagsläget rekryterar några av föreningarna äldre vuxna genom att erbjuda barnens 

föräldrar träningsmöjligheter. Detta är vanligt förekommande med förhoppningarna 

om att föräldrarna även ska engagera sig mer i föreningsverksamheten genom 

styrelseuppdrag eller liknande. Många föreningar av större kapacitet runt om i landet 

bedriver idag mammabrottning och veteranbrottning. Veteranbrottningen är till för 

gamla brottare som föreningarna försöker locka tillbaka. Ofta med baktanken att få 

dem engagerade på andra plan i föreningsverksamheten. Intervjuperson 3 från 

Svenska Brottningsförbundet berättar att sporten under den senaste tiden växt med 

hjälp av integrationen.  

I dagsläget finns det stora svårigheter med att rekrytera ideella ledare till föreningar 

menar flera av intervjupersonerna. Intervjuperson 1 från ett av distriktsförbunden 

förklarar problemet med rekrytering: Det som är svårt i allmänhet när det gäller 

sport är att få tillräckligt många att engagera sig på ideell basis. Personen ser det 

som en svårighet i att rekrytera människor till ideella verksamheter. Det är även 

många andra av intervjupersonerna som påpekar samma problem. Det finns ofta ett 

antal eldsjälar som brinner för engagemanget men inte tillräckligt många som ställer 

upp sporadiskt. Ledare och tränare är vanligtvis en bristvara och många gånger 

måste föreningar neka barn och ungdomar från att börja i föreningen eftersom det 

inte finns tillräckligt med resurser för att ta emot alla. Samtidigt är det i princip 

omöjligt för många föreningar att bedriva träningsverksamhet för äldre och 

motionärer eftersom det även beror på bristande ledarresurser. Flera 

intervjupersoner berättar vidare att många av barnens föräldrar ofta rekryteras som 
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ledare eller tränare i de yngre grupperna. Föräldrar brukar oftast anmäla sitt intresse 

på eget bevåg. Det låga intresset för ideellt engagemang förklarar många av de 

intervjuade beror på otillräcklig tid och ork. Något som även framkommer av flertalet 

intervjuer är att rekryteringen av ideella samt aktiva ser lite olika ut beroende på 

geografiskt område. I mindre städer är brottningen ofta stark och har många utövare 

om man jämför mot storstäderna. Intervjuperson 1 från Svenska Brottningsförbundet 

tror det beror på eldsjälarna som finns där som håller igång verksamheten.  

 

Åtgärder 

Ett alternativ som intervjuperson 3 från distriktsförbunden föreslår är att Svenska 

Brottningsförbundet kan göra häftiga videos och ladda upp på internet för att 

rekrytera och inspirera fler medlemmar, såväl barn och ungdomar som ledare. 

 Intervjupersonen menar vidare att detta är ett mycket bra sätt att marknadsföra både 

förbundet, sin förening och sporten som helhet. Videorna ska innehålla olika inslag 

av brottning och det är viktigt att den väcker ett intresse hos utomstående personer 

som eventuellt vill börja inom sporten. Dessa videor ska spridas på sociala medier för 

att synliggöra sporten för alla.  

Ett förslag som föreningarna kan satsa på för att rekrytera framförallt vuxna 

medelålders medlemmar är, enligt några intervjupersoner, träningsgrupper som 

exempelvis brottarfys, mammafys eller veteranbrottning. Brottarfysen innebär en 

träningsform som är mer lik ett vanligt fyspass än ett brottningspass där alla 

medelålders kan vara med. Mammafysen innebär att mammor får ett eget pass där de 

kan träna gemensamt och samma sak gäller veteranbrottningen. Detta är för att alla 

ska få möjligheten att träna efter sina egna villkor och förmågor men även för att 

skapa en gemenskap inom föreningen. Intervjuperson 1 från distriktsförbunden 

menar att ett enkelt sätt att rekrytera nya ledare till barn- och ungdomsgrupperna är 

att ta hjälp av de äldre krafterna i föreningen. Ofta kan de vara väldigt hjälpsamma 

och besitta stor kunskap kring sporten. 

Om sporten ska kunna öka i antal medlemmar krävs det att fler brottarföreningar 

startas upp enligt några intervjupersoner. Detta gäller främst i områden där det idag 

inte finns några brottningsföreningar. Intervjuperson 3 från distriktsförbunden 

berättar: 
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I biskopsgården har stadsdelen blivit svartlistad så där har 

brottningsklubben dött ut men det är också i de områdena brottningen kan 

satsa. Man ska försöka få närhet i alla områden. Många distrikt i Sverige 

har ingen brottning så det hade man kunnat lägga energi på, att starta nya 

klubbar. Men det är inte heller så lätt om det inte finns något intresse. 

Intervjupersonen menar att föreningar skulle kunna startas upp på mer utsatta orter 

som har sämre förutsättningar vilket även i längden genererar positiva åtgärder för 

samhället. 

 

Utbildning 

Denna del inriktar sig på vad Svenska Brottningsförbundet erbjuder för utbildningar 

idag, åsikter om dem samt på vilket sätt de kan tänkas förbättras. 

 

Aktuellt läge 

Det som framkommer av intervjuerna är att Svenska Brottningsförbundet idag 

befinner sig i ett skede där de håller på att utveckla utbildningarna. Förbundet inser 

själva behovet av förbättrade utbildningar och har därför påbörjat en 

förändringsprocess med hjälp av distrikten och föreningarna. Många av 

intervjupersonerna är delaktiga i denna process genom att de medverkar i den 

utvecklingsgrupp som nyligen initierats. Flera intervjupersoner förtydligar att 

utbildningarna är på väg att bli bättre men att det är mycket som behöver göras för 

att se över de brister som finns i nuläget. Det som inväntas är att arbetet med de nya, 

förbättrade utbildningarna ska bli färdigt så de kan börja tillämpas i verksamheten. 

De brister som nämns är bland annat att det är alldeles för få utbildningar. 

Utbildningarna som finns är främst till för tränare med brottningsspecifik karaktär 

och är uppdelade i olika stegar. Väldigt få utbildningar är generella om ledarskap och 

andra bitar som är viktiga i rollen som tränare. Vill föreningarna utbilda sina ledare i 

andra områden än just brottning är det vanligt att de istället tar hjälp av SISU. En 

annan nackdel som nämns är att brottningsutbildningarna anses vara för långa och 

mastiga då de ofta pågår under en hel helg.  

Det som framkommer av intervjuerna är att det i vissa fall kan vara ett problem att 

många föräldrar är tränare. Just för att många inte har någon riktig utbildning kring 
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varken sporten eller ledarskap. Intervjupersonerna trycker därför på att utbildning av 

ledare och tränare är mycket viktigt för att säkerställa kvaliteten på träningarna.  

 

Åtgärder 

Av de utbildningar som sker idag är det mestadels idrottsspecifika 

tränarutbildningar. Önskemål från några intervjupersoner finns om att hitta ett 

koncept för att utöka variationen på utbildningar för att integrera fler områden som 

är användbara inom föreningen. SISU idrottsutbildarna erbjuder flertalet olika 

utbildningar som måste utnyttjas i större utsträckning. De utbildningarna berör 

bland annat kost, idrottsföräldrar, domare och styrelsearbete. Intervjupersonerna 

menar att det också är önskvärt med generella ledarutbildningar som inte tvunget 

måste vara idrottsspecifika utan berör ledarskap, attityd och liknande. Att 

utbildningarna inte är idrottsspecifika gör också att utbildningarna blir lämpade för 

fler och möjliggör ett samarbete med andra sporter. Detta förklarar intervjuperson 1 

från en förening: 

Jag tror att man behöver ha utbildade personer kring hur man möter barn 

och ungdomar, hur man ska tänka, man behöver ha utbildning i själva 

idrotten i sig så att man som deltagare känner att jag lär mig faktiskt 

någonting när jag är på träningen, jag ska bli bättre på det som jag är här 

för. Ledare måste kunna brottningen, barn och ungdomar, helst lite hur 

träning går till och hur man håller i en träning så att det inte är så att det 

bara är kaos där inne. Och hur man ska tänka kring hur man förlorar eller 

hur ska man tänka kring att man ska kunna brottas med alla och lära sig 

hålla i alla. Ja det är jättemånga saker. 

Föreningsrepresentanten pekar på flertalet områden som behöver utvecklas inom 

ledarutbildningarna. Flera intervjupersoner önskar också att det ska finnas allmänna 

utbildningar som alla medlemmar i föreningarna och distrikten kan gå som berör 

ämnen som föreningskultur, föreningsatmosfär, föreningsmiljö och avhopp. 

 Intervjuperson 2 från distriktsförbunden menar att utbildningarna inte bara måste 

förändras vad gäller innehållet utan även upplägget. Det är alldeles för tidskrävande 

för ideella ledare att avsätta en hel helg, därför måste utbildningarna antingen delas 

upp eller komprimeras. Ett annat alternativ som intervjuperson 2 från 
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distriktsförbunden nämner är att erbjuda webbaserade kurser för att minimera restid 

och så vidare: 

Man kan bryta ner utbildningarna i mindre delar istället, det kanske är en 

kväll eller eftermiddag, en halvdag, en helg och så vidare. En del kurser kan 

också vara webbaserade för alla kurser behöver ju inte vara att vi faktiskt 

måste träffas utan att man kan ta det via nätet. 

Något som nämns av intervjuperson 3 inom föreningarna är att Svenska 

Brottningsförbundet skulle kunna ha ett samarbete med andra idrottsförbund när det 

gäller generella ledarutbildningar. Oavsett vilken idrott det handlar om är grunden 

alltid densamma enligt föreningsrepresentant 3, om barns motoriska utveckling, 

anatomi, pedagogik, etcetera.  

 

Livslångt idrottande 

Inom detta område presenteras det hur föreningsidrotten ska bidra till ett livslångt 

idrottande. Detta är ett mycket brett område där samtliga faktorer som berörts ovan 

även spelar in. Nedan följer därför ett begränsat urval av idéer som 

intervjupersonerna anser specifikt berör fenomenet. 

 

Aktuellt läge 

Samtliga intervjupersoner nämner avhopp av medlemmar inom sporten som ett utav 

de största problemområdena. Dessa avhopp sker främst i unga tonåren vilket 

resulterar i att medlemsantalet vad gäller vuxna idrottare är mycket lågt procentuellt 

sätt inom sporten. I dagsläget finns det få möjligheter för personer i tonåren som inte 

vill satsa mot toppen att stanna kvar inom idrotten. Flera intervjupersoner menar 

därför att det är av stor vikt att arbeta fram en strategi för att försöka behålla samtliga 

medlemmar. Flera intervjupersoner berättar att störst fokus inom föreningarna idag 

ligger på barn- och ungdomsidrotten och att få aktiviteter erbjuds för vuxna. 

Intervjupersonerna berättar vidare att det finns ett stort glapp vad gäller brottning 

för vuxna där det finns ett begränsat tränings- och tävlingsutbud. Flera menar att 

detta är en fråga om resurser vad gäller lokaler och tränare. Därför prioriteras barn 

och ungdomsidrott samt eliten först. Intervjuperson 2 från Svenska 

Brottningsförbundet menar att dagens samhälle inte är redo för ett livslångt 
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idrottande utan ekonomiska resurser måste tillskjutas idrotten. Intervjupersonen 

menar vidare att det finns allt för få lokaler i dagsläget för att samtliga medlemmar 

som en gång börjat idrotta ska rymmas livet ut.   

Ett antal intervjupersoner från de lägre instanserna nämner även att det är mycket 

fokus på landslagsverksamheten inom Svenska Brottningsförbundet. De förklarar att 

det enbart är elitbrottarna som får åka på läger och att förbundet inte erbjuder läger 

och liknande för bredden. Personerna menar att det behövs en förändring i synsätt 

både inom förbundet och inom föreningarna för att behålla alla medlemmar livet ut. 

 

Åtgärder 

Den åtgärd som flera av intervjupersonerna anser att Svenska Brottningsförbundet 

bör vidta för att behålla fler inom idrotten är att rikta större fokus på breddidrotten. 

Intervjuperson 3 från distriktsförbunden föreslår att breddläger som tidigare 

arrangerats för ungdomar ska återupptas. Detta för att öka engagemanget och 

kompetensen hos ungdomar men även för att intresset för brottningen ska behållas. 

Intervjupersonen nämner även att förbundet måste stötta de mindre föreningarna 

runt om i landet för att idrotten ska nå rektangeln. I vissa områden finns väldigt få 

eller inga brottarföreningar alls vilket gör det problematiskt för de befintliga lokala 

föreningarna att arrangera tävlingar eller samarbeta med andra föreningar. 

Intervjupersonen föreslår därför att fler brottarföreningar bör startas så vida ett 

intresse i området finns. I ett första skede kan förbundet bistå med några 

brottarmattor som kan placeras i en lokal för att undersöka om intresset finns. 

Därefter kan processen gå vidare och förhoppningsvis leder det till fler föreningar. 

Intervjuperson 1 från distriktsförbunden menar att det är viktigt från 

distriktsförbundens sida att stötta de föreningar som har det svårt ekonomiskt genom 

att exempelvis bekosta anmälningsavgifter för utbildningar. Representanten från 

distriktet menar vidare att det är viktigt som förbund att direkt ge stöd och bidra med 

så mycket hjälp det bara går till personer som vill starta en förening, så väl med 

ekonomiska som materiella resurser.  

Intervjuperson 3 från Svenska Brottningsförbundet menar att en viktig byggsten för 

idrotten vad gäller processen ”triangel till rektangel” är att integrationen måste 

involveras i föreningarna. Föreningarna måste också anpassas så att alla passar in 

och känner sig välkomna: 
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Integrationen är ju också någonting som vi måste lägga mer fokus på. Vi 

måste göra så att de passar in i våran verksamhet så att alla tillsammans 

får ett livslångt idrottande. Vårt största problem är att få de gamla 

gubbarna i distrikten att förstå att det inte handlar om att få nya 

medlemmar utan att behålla de vi har. Den skillnaden är faktiskt ganska 

stor. Lyckas vi med det passar de andra byggstenarna väldigt bra. 

Intervjuperson 2 från Svenska Brottningsförbundet förklarar att det är viktigt att 

erbjuda något annat för de utövare som upplevs vilja hoppa av idrotten. Det är viktigt 

med en tät kontakt mellan tränare, ledare och utövare för att fånga upp allas känslor 

och tankar. Representanten från förbundet menar vidare att det ofta är de individer 

som inte anses vara tillräckligt bra som slås ut och tappar intresset. Därför föreslår 

intervjupersonen att föreningarna ska erbjuda andra möjligheter för dessa personer 

som också gynnar föreningens intresse. Det kan exempelvis vara en tränar- eller 

domarutbildning vilket förhoppningsvis resulterar i att personerna stannar kvar inom 

föreningen men på en annan post. Representanten menar vidare att det är viktigt att 

fånga upp de äldre medlemmarna som börjar känna att deras karriär är över. Detta 

kan förslagsvis göras genom att erbjuda en gymanläggning i brottarlokalen som ändå 

bör finnas i lokalen för de aktiva brottarna. Det kan även vara gruppträning som 

erbjuds vilket också kan skapa gemenskap och glädje hos de medlemmar som annars 

valt att lämna föreningen. I lokalerna kan även fysioterapi erbjudas för 

medlemmarna vilket gynnar samtliga i föreningen. Representanten menar att om 

idrotten ska nå den eftersträvade rektangeln är det resurser i form av lokaler som 

behövs för att det ska vara praktiskt genomförbart att behålla samtliga medlemmar 

och kunna erbjuda någonting för allas intresse.  

Många av intervjupersonerna trycker på att det är viktigt att synliggöra alla 

medlemmar inom brottningen på olika vis. Detta bör ske både från förbundets sida 

samt inom föreningarna. En angelägenhet som intervjuperson 1 från Svenska 

Brottningsförbundet anser ha betydelse för att behålla medlemmar är att visa 

uppskattning till de eldsjälar som finns inom idrotten. Det handlar om dem som 

engagerar sig ideellt som ledare, styrelsemedlemmar och liknande. Intervjupersonen 

förklarar att dessa eldsjälar som lägger ner så mycket tid lätt kan bränna ut sig och då 

tappar föreningarna stor kompetens. Därför menar representanten att det är 

fördelaktigt att uppskatta dessa genom att exempelvis anordna en eldsjälsgala. Det 

föreningar kan göra för att behålla medlemmar handlar enligt intervjuperson 1 från 
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en förening om att få deras medlemmar mer delaktiga inom verksamheten för att de 

ska vilja stanna kvar. Som nämnt tidigare, genom att erbjuda medlemmarna andra 

roller tillika att visa att de har möjlighet att påverka beslut och verksamhetens 

utformning. Gemenskap, tillhörighet och trygghet är ord som många av 

intervjupersoner nämner som betydelsefulla för att personer ska vilja stanna kvar 

inom idrotten. Vidare förtydligas att det krävs ett mer aktivt arbete av både Svenska 

Brottningsförbundet och föreningarna med att behålla medlemmar då detta är något 

som saknas på många håll för tillfället.  

 

Övrigt 

De övriga punkterna som uppkom under intervjuerna men som även visar sig ha en 

betydande del i arbetet med ”triangel till rektangel” behandlas här med perspektiven 

på attityden inom sporten samt arbetet på Svenska Brottningsförbundet. 

 

Aktuellt läge 

Flera intervjupersoner berättar att brottning är en gammal sport som har en tuff och 

hård image. Dagens arbete från de högre instanserna bygger mycket på att försöka 

bryta de gamla normerna och tankesätten. Intervjuperson 3 från distriktsförbunden 

beskriver att det finns en norm kring att brottare ska tränas av gamla brottare vilket 

minimerar resurserna av tränarkompetenser. Representanten menar vidare att detta 

synsätt börjar förändras till att det blir allt mer viktigt med en kompetent och 

utbildad tränare. Ett annat fenomen som uppmärksammats i flera intervjuer är 

attityden hos barn och ungdomars föräldrar. Intervjuperson 2 från föreningarna 

berättar att det är svårt att få föräldrar att förstå barnens bästa och att det inte alltid 

är en vinst i en tävling som är det viktigaste: 

Det är nog föräldrarna som jag kan tycka är det största problemet, det här 

med att man måste vinna. Jag kan sitta med ett par föräldrar och berätta 

att det spelar ingen roll om barnet blir utslagen, kommer tvåa, trea eller 

vinner. Det har verkligen ingen betydelse och nej kan dem tycka men när 

det väl drar ihop sig för tävling tycker dem att det är ganska viktigt ändå. 

De pratar emot sig själva i nästa andetag, då har de glömt bort det där. 
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Detta förtydligas av intervjuperson 3 från ett distriktsförbund som dessutom pekar på 

att föreningarna behöver se till verksamhetens bästa:  

Vissa idrottsföräldrar vill ju bara att sina barn ska vinna ungdoms SM och 

bryr sig inte om vuxenfysen växer. Man måste få föreningarna att förstå att 

ju större de är desto större livskraft har dem. Ju mer pengar kommer in och 

man kan göra mer och det blir enklare. 

Representanten från distriktsförbundet menar att det även krävs en förändring av 

attityden inom föreningarna för att idrotten ska nå en rektangel. Det är viktigt att få 

med alla som är involverade i föreningen på samma spår vilket inte minst gäller 

barnens föräldrar. Intervjuperson 3 från Svenska Brottningsförbundet menar att ett 

utav de stora problemen vad gäller attityden inom sporten är att få den äldre 

generationen att följa med i utvecklingen. Ofta är de motstridiga till nya förslag och är 

mycket konservativa. Intervjupersonen menar vidare att om en rektangel ska nås 

måste samtliga inom sporten sträva åt samma håll och arbeta tillsammans. Detta 

synsätt upplevs i dagsläget inte välkommet hos den äldre generationen.  

Svenska Brottningsförbundet har en avsaknad av tydlighet och en röd tråd i deras 

verksamhet enligt flertalet av intervjupersonerna. De menar att det inte finns någon 

tydlig riktlinje från förbundet om vart de vill att brottningen ska sträva som 

föreningarna ska följa. Samma gäller det visions- och värdegrundsdokument.  

Som det framkommer av intervjuerna är det många stora förändringar som sker 

inom Svenska Brottningsförbundet för tillfället. Intervjuperson 1 från Svenska 

Brottningsförbundet berättar att de har tänkt bryta upp de olika kommittéerna som 

förbundsstyrelsen har och istället ska skapa olika projektgrupper med personer från 

både styrelsen, personalen och övriga som är mest lämpade för varje uppdrag. Detta 

menar personen kommer skapa mer flexibilitet och ett kontinuerligt arbete. Samma 

intervjuperson menar att det är viktigt med kontinuitet inom förbundet, att 

representanter inte byts ut hela tiden för då skapas det ingen effektivitet i arbetet. 

Svenska Brottningsförbundet har idag fyra anställda på förbundets kansli. Många 

intervjupersoner anser att det skulle behövas fler anställda för att kunna bedriva ett 

bättre utvecklingsarbete. Det gäller även för att nå ut till föreningarna och distrikten 

för att sedan implementera utvecklingen på deras plan. Representanterna på 

förbundsnivå menar att de har ett nytänk i deras organisation och att deras arbete 

har blivit mer handlingskraftigt och bättre på sistone. Dock råder det vissa 

meningsskiljaktigheter bland några på de lägre instanserna. Intervjuperson 1 från en 
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förening upplever att det blir mycket snack och lite verkstad från förbundets sida. 

Personen anser att det hade varit fördelaktigt om det hade skett en förändring i 

konstellationen av styrelsemedlemmar för att få in nya tankesätt. Andra upplevelser 

som två personer från distrikten och föreningarna har är att motioner ofta avslås på 

årsmötet inom förbundet. Intervjuperson 1 från distriktsförbunden nämner följande i 

intervjun:  

En annan upplevelse som jag har är att de behöver fortsätta jobba med det 

som är långsiktigt. Det är ganska kortsiktiga mål som snurrar hela tiden. 

Motioner som föreningar skriver som egentligen syftar till att det ska bli 

bättre kan ju på ett årsmöte ganska snabbt avslås utan direkt tanke, 

processen går fort. Ibland behöver man nog tänka litegrann och långsiktiga 

strategier är det dem behöver jobba med så att vi märker av det. 

Det intervjupersonen menar är att motionerna vanligtvis avslås direkt utan att 

styrelsen behandlar dem. Det som även nämns är avsaknaden av långsiktiga mål och 

arbetsstrategier inom förbundet. Personen förklarar även i en annan del av intervjun 

att det ibland förekommer att motionerna som avslås återupptas av Svenska 

Brottningsförbundet ett år senare men då som deras eget förslag.  

 

Åtgärder 

Intervjuperson 2 från föreningarna menar att information alternativt utbildning 

krävs för att få med alla skeptiker runt om i landet att sträva åt samma håll. 

Intervjuperson 3 från en utav föreningarna menar att det behövs en genomtänkt röd 

tråd inom brottningen som sträcker sig ut från Svenska Brottningsförbundet, genom 

distriktsförbunden och ut i föreningarna. Med gemensamma krafter och den röda 

tråden skulle brottningens verksamhet få en stadig grund att stå på vilket skulle 

innebära att alla strävar mot samma mål menar föreningsrepresentanten. Mer 

långsiktighet och handlingskraft i arbetet på förbundet är något som önskas av fler 

intervjupersoner. Tydliga mål, visioner och en värdegrund är essentiella 

beståndsdelar som flera av intervjupersonerna pekar på som förbundet bör ha. Med 

konkreta mål och styrdokument underlättar det för att följa upp verksamheten och 

utvärdera vad som skett under en period menar intervjuperson 1 från en förening. 

Exempelvis att föreningar får testa nya koncept som sedan följs upp av förbundet för 

att utvärdera om det är något som skulle fungera för fler föreningar enligt 
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intervjupersonen. Många på de lägre nivåerna känner även behovet av att bli 

bekräftade och att de tas på allvar av förbundet. Detta kan göras genom att 

exempelvis behandla de motioner som uppkommit på årsmötet noggrant enligt dessa 

intervjupersoner. Ett annat förslag är att Svenska Brottningsförbundet ska försöka 

framhäva föreningar som gör ett bra arbete genom att sprida deras goda exempel till 

andra föreningar förklarar intervjuperson 1 från distriktsförbunden. Samtidigt menar 

vissa att det även krävs skarpare arbetsroller och verksamhetsområden inom 

förbundet för att förbättra verksamheten. Många önskar att det skulle finnas fler 

anställda på Svenska Brottningsförbundet som kunde jobba med utvecklingsfrågor 

och besöka föreningarna för att kunna implementera arbetet där. Vad gäller 

föräldrars osunda inställning till barns idrottande behöver vissa föräldrar gå en 

utbildning som SISU erbjuder för idrottsföräldrar. Till sist bör Svenska 

Brottningsförbundet försöka uppmärksamma alla olika delar av verksamheten. Detta 

summeras i ett citat av intervjuperson 1 från Svenska Brottningsförbundet: Vi måste 

se till helheten för det är dem vi företräder. Som intervjupersonen beskriver bör 

Svenska Brottningsförbundet företräda alla delar av brottningen för att skapa en 

helhet i verksamheten.  

 

Diskussion 

Följande del av rapporten inleds med en diskussion av studiens frågeställningar. 

Diskussionen kommer att utgå ifrån studiens resultat och sättas i relation till tidigare 

forskning. Tankar och idéer från studiens författare kommer även att vägas in i 

diskussionen kring åtgärder för utveckling samt övriga synpunkter. Därefter följer en 

slutsats av studien tillsammans med en analys över studiens metodologiska 

tillvägagångssätt i en metoddiskussion. Avsnittet avslutas med förslag på hur 

studiens resultat kan användas i framtiden samt tankar kring fortsatt forskning inom 

området.  

 

Svensk brottnings aktuella läge och utvecklingsområden 

Kommunikation, samarbete, tävlingsverksamhet, rekrytering, utbildning samt 

livslångt idrottande anses vara de mest bidragande faktorerna för framtida utveckling 

av brottningsverksamheten. De är alltså dessa sex huvudområden som i huvudsak 



42 
 

anses vara grunden för problembilden av den svenska brottningens aktuella läge. 

Dessa områden har dessutom ett starkt samband och hänger ihop på flera plan då det 

gäller dagens problembild.  

 

Kommunikation 

Kommunikation är den kategori som anses vara den största bidragande faktorn till 

den svenska brottningsverksamhetens brister. Ett exempel på bristande 

kommunikation från Svenska Brottningsförbundets sida är att mindre än hälften av 

intervjupersonerna var bekanta med begreppet ”triangel till rektangel” som 

förbundet arbetat med sedan två år tillbaka. På liknande sätt kände ingen utav 

representanterna från föreningarna till strategi 2025 sedan tidigare. Av resultaten 

kan det utläsas att kommunikationen är bristfällig på flera olika plan trots att den 

anses avgörande för en väl fungerande verksamhet utan missförstånd och tvister. De 

kommunikationssätt som används idag är mestadels bra men de måste utvecklas 

ordentligt och kommunikationen måste ske betydligt mer kontinuerligt. Framförallt 

tros det behövas gemensamma direkta riktlinjer för hur kommunikation förmedlas 

och tas emot. Kommunikationen är otroligt viktig då den bidrar till såväl interna som 

externa intressenters upplevelser av idrotten som Van Mullem och Cole (2015) 

beskriver. Författarna beskriver också hur kommunikation formar normer, diskurser 

och ideologier inom idrotten samt hur interaktionen mellan parter påverkar hur 

idrotten uppfattas och utövas. Detta går att koppla till Svenska Brottningsförbundet 

som tycks visa samma fenomen. Som resultatet visar kämpas det på förbundsnivå 

med att bryta dagens normer och diskurser vilket går framåt för tillfället. Då 

förbundet blivit betydligt bättre på att kommunicera internt och externt kan det vara 

en bidragande faktor till att normer och synsätt runt om i brottningssverige börjar 

förändras. Om detta jämförs med tidigare år då Svenska Brottningsförbundet 

upplevts som mer bristfälligt vad gäller kommunikation var också normerna och 

synsätten ännu mer djupt rotade. 

 

Tävlingsverksamheten 

Vad gäller tävlingsverksamheten för barn och ungdomar var samtliga 

intervjupersoner överens om att åtgärder i struktur och upplägg behövs för att stärka 

upplevelsen för deltagarna. Attityden kring barn- och ungdomstävlingar måste också 
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förändras och bli mindre resultatinriktad vilket är i enlighet med Stenling och 

Fahléns (2009) kamp mot professionalisering. Att brottningen i Sverige är 

professionaliserad syns redan vid en första anblick på diverse hemsidor där det gärna 

lyfts fram antalet medaljer från olika stora tävlingar. Det är viktigt att inte överföra 

detta inom barn- och ungdomsidrotten där ledare och representanter har ett 

gemensamt intresse av att minska hetsen kring resultat och prestation. Att förändra 

en tävlingsverksamhet som i princip inte är redigerad sedan den skapades är ett stort 

steg för sporten och dess utveckling. Det är inte enkelt att förändra något så djupt 

rotat som tävlingsverksamheten är i dagsläget utan att stöta på motstånd. Därför 

uppstår ytterligare ett problem som följd av förändringarna. Hur 

tävlingsverksamheten ska förändras rent praktiskt måste därför diskuteras på såväl 

Svenska Brottningsförbundet som distriktsförbunden och föreningarna. Det är viktigt 

för Svenska Brottningsförbundet att se till att alla instanser får ett liknande synsätt 

och förstår varför tävlingsverksamheten måste förändras men även vilka positiva 

konsekvenser det kommer att bidra till. Återigen krävs förmågan till god 

kommunikation mellan samtliga instanser för att detta ska gå från att vara ett 

problem till en faktisk åtgärd. 

 

Rekrytering 

Stenling och Fahlén (2009) menar att den utbredda professionaliseringen bidrar till 

att allt färre ideella krafter väljer att engagera sig inom föreningslivet. Detta är också 

ett av problemen som framkommit under intervjuerna. Hela idrottssverige värnar om 

att det är viktigt för barn och ungdomar att röra på sig vilket en idrottsförening kan 

bidra med. Idrottsföreningar bidrar också till en känsla av gemenskap och tillhörighet 

vilket är mycket värdefullt för dagens yngre generation som MacPherson, Kerr och 

Stirling (2015) bekräftar. Därför är det mycket oturligt att intervjuerna visar att flera 

föreningar ibland måste neka barn och ungdomar medlemskap eftersom de inte har 

tillräckligt med resurser i form av ledare och tränare. Den bristande kompetensen 

vad gäller rekrytering av ideella ledare och tränare är därför ett stort problem som 

föreningarna måste prioritera. Vad gäller rekrytering av vuxna medlemmar behöver 

föreningarna men kanske även förbundet förbättra sitt arbete och se över 

träningsgrupperna för att säkerställa att det erbjuds någonting för alla åldrar. 
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Utbildning 

Utbildning av ledare och tränare är också ett utav svensk brottnings 

utvecklingsområden. Dagens utformning av ledarutbildningar är inte optimal och 

passar inte alla deltagare då den ofta kräver förkunskaper och dessutom är mycket 

tidskrävande. Wiersma och Sherman (2005) bekräftar att ledarutbildningar ofta 

kräver mycket tid utav deltagarna men även att många tränare inte får tillräcklig 

formell utbildning som krävs för att bli förberedda inför arbetet. Detta är precis vad 

som också går att utläsa av resultatet, utbildade ledare och tränare krävs i större 

utsträckning. Ett förändringsarbete vad gäller utbildningarnas upplägg är idag 

påbörjat men liksom förändringarna av tävlingsverksamheten måste detta förankras 

hos alla instanser för att få ett lyckat resultat.  

 

Livslångt idrottande 

Idag upplevs det som ovanligt att föreningsmedlemmar stannar kvar inom 

verksamheten eller idrottsvärlden livet ut. Det finns idag inget livslångt idrottande 

vilket eftersträvas med ”triangel till rektangel” och Svensk Idrotts strategi 2025. Det 

är viktigt att föreningar och förbund förstår innebörden av begreppet ”triangel till 

rektangel” vad gäller synen på medlemmar. En förändrad attityd och synsätt måste 

till för att nyckelpersoner inom idrottsvärlden ska kunna samarbeta och driva detta 

utvecklingsarbete framåt med gemensamma krafter. Skille (2011) menar att ”idrott 

för alla” är svårt att uppnå på grund av den ökade professionaliseringen som 

dominerar idrotten. Föreningar har svårt att möta de medlemmar som inte vill tävla 

eller elitsatsa vilket leder till att de medlemmarna hamnar i skymundan och istället 

väljer att hoppa av idrotten. Shilbury & Ferkins (2011) bekräftar den ökade 

professionaliseringen och nämner även att idrottsverksamhetens underliggande 

drivkraft handlar om att idrott ska vara rolig och att alla ska kunna delta utifrån egna 

förutsättningar. Detta är någonting som flera intervjupersoner pekat på, vikten av att 

skapa roliga och meningsfulla träningar för barn och ungdomar.  

 

Åtgärder Svenska Brottningsförbundet kan implementera för att gå från 

”triangel till rektangel” 

Det som framkommit i denna studie är att ”triangel till rektangel” är ett komplext 

begrepp som inte många personer har kännedom om ännu. Detta kan bero på att det 
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är ett relativt nytt koncept som inte hunnit implementeras helt inom idrottsrörelsens 

olika verksamheter, varken inom Svenska Brottningsförbundet, dess distrikt eller 

föreningarna. Svenska Brottningsförbundet befinner sig alldeles i startgroparna med 

detta arbete kring ”triangel till rektangel” och strategi 2025. Därför kan det vara 

komplicerat att veta hur området praktiskt ska hanteras för att det ska kunna ske en 

förändring. De åtgärder Svenska Brottningsförbundet måste implementera för att nå 

den rektangel liknande verksamheten utgår ifrån de sex kategorier som presenteras i 

resultatdelen samt övriga åtgärder.  

 

Kommunikation 

När det gäller kommunikationen mellan Svenska Brottningsförbundet och dess lägre 

instanser finns det ett högt anseende om att det är en hel del som behöver åtgärdas. 

Den åtgärd som önskades av flertalet intervjupersoner var en tätare kontakt mellan 

förbundet samt distrikten och föreningarna. Som Kassing et al., (2004) förklarar har 

ökad kommunikation, feedback och instruktioner en positiv inverkan på 

verksamheter. Därför är detta något som Svenska Brottningsförbundet bör ha i 

åtanke. Att ha en kontinuerlig kontakt med sina underverksamheter men även på 

central nivå för att stärka upp sin organisation. Detta bör ske genom mailutskick eller 

förslaget med ”månadens filmklipp” och anslagstavlan minst en gång i månaden. Den 

personliga kontakten bör också utökas så att förbundet verkligen får chansen att 

utbyta information och genomföra ett förändringsarbete i föreningarna. Svenska 

Brottningsförbundet bör fortsätta med att vara öppna och tillgängliga i 

kommunikationen då det skapar förmåga att organisera sig (Kassing et al., 2004). 

Även Karp och Söderström (2015) menar att nära relationer internt inom alla led 

bidrar till stabiliserad och fungerande struktur. Författarna förklarar vidare att 

representanter från förbunden bör väcka frågor kring utveckling och samverkan och 

hur det kan förbättras. På så vis är kommunikationen essentiell för att förbundet ska 

nå ut till distrikten och föreningarna med strategi 2025 och hur arbetet med ”triangel 

till rektangel” ska gå till. De lägre instanserna kan ha svårt att komma till den 

insikten själva om det inte sker någon direkt kontakt och uppdatering från Svenska 

Brottningsförbundets sida. Då det kommer till föreningarna är en åtgärd för 

kommunikation att ha föräldramöten där det visas uppskattning och sätter 

standarder då det, enligt Van Mullem och Cole (2015) skapar hälsosamma miljöer för 

de aktiva. I övrigt gäller det även att föreningarna visar sig mottagliga mot förbundet 
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och att de har en god relation för att brottningen i sin helhet ska kunna färdas i den 

riktning som önskas. Åtgärderna för kommunikationen kan kopplas till de strategiska 

områdena i strategi 2025 om att stärka idrottens värdegrund för att få alla att leva 

och leda på samma villkor samt att vidareutveckla idrottens verksamhet. Detta 

eftersom det krävs kommunikation för att få alla instanser att följa den nya 

värdegrunden som Svenska Brottningsförbundet satt upp utifrån strategi 2025. 

Likaså är kommunikationen nödvändig för att möjliggöra utvecklingen av både de 

problemområden som Svenska Brottningsförbundet själva uppmärksammat samt 

sätta de föreslagna åtgärderna i verket.   

 

Samarbete 

Samarbete med andra idrottsorganisationer var något som inte direkt föregick hos 

någon instans men det ansågs positivt och möjligt av i stort sett alla intervjupersoner. 

Som en av intervjupersonerna nämnde kan samarbete ske i föreningarna genom att 

ha en ”vänförening” där en del av verksamheten bedrivs tillsammans och där båda 

har ett utbyte av aktiva och ideella krafter. Samarbeten i mindre omfattning mellan 

Svenska Brottningsförbundet och andra idrottsförbund har genomförts tidigare fast 

på vilket sätt framgick inte av intervjuerna. Detta förslag kan därför även tänkas 

tillämpas på förbundsnivå genom ett ”vänförbund”. Som Karp och Söderström (2015) 

menar kan det vara till stor fördel för mindre förbund att ingå projektsamarbeten 

med varandra i syfte att bedriva utvecklingsarbete. Där kan det enligt författarna ske 

utbyte av kunskap och idéer mellan förbunden men de kan även stödja varandra. Vårt 

förslag på vad som kan förekomma inom dessa samarbeten är utbildning, arbete med 

strategi 2025 och ”triangel till rektangel” samt att arrangera gemensamma 

evenemang. Samarbetet med Norge ses även som en positiv del då Svenska 

Brottningsförbundet kan ta mycket lärdom från dem och samtidigt göra brottningen 

bättre i hela Norden. Samarbetet handlar i relation till strategi 2025 om att samverka 

med andra aktörer. Hur förbunden och föreningarna kan hjälpas åt för att göra 

förändringar och skapa goda chanser för alla att föreningsidrotta.  

 

Tävlingsverksamheten 

Vad gäller tävlingsverksamheten var det ansenligt att det främst behöver ske 

förändringar av barn- och ungdomstävlingarna. Tävlingsbestämmelserna och 
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utformningen av tävlingar för barn och unga behöver bli likadan i hela landet för att 

skapa trygga och positiva tävlingsmiljöer för alla deltagare. Förslaget om att 

arrangera brottningstävlingar för barn och ungdomar som cupform anses vara en god 

idé då det bidrar till att antalet matcher för varje deltagare ökar. Detta kommer 

förhoppningsvis leda till att intresset ökar hos deltagarna och att det upplevs mer 

lärorikt och värdefullt att åka på tävlingar trots en eventuellt lång resväg. Samtidigt 

som många intervjupersoner vill avdramatisera tävlingarna för barn och ungdomar 

genom att göra dem prestigelösa visar tidigare forskning att många unga uppskattar 

konkurrens. Detta menar Light et al., (2013) eftersom det ofta ökar motivationen 

genom att utövarna får tävla mot varandra och samtidigt konkurrera med sitt eget 

personbästa. Då personer förbättrar färdigheter och prestationer stiger känslan av 

välbehag förklarar författarna. Däremot är det viktigt att de unga får chansen att 

möta jämbördiga personer istället för att bli utslagna direkt.  Temple och Crane 

(2016) menar att en av anledningarna till att idrottsutövare väljer att lämna idrotten 

är att de inte får tillräckligt med matchtid. Detta är viktigt för personer som utvecklar 

tävlingsverksamheten att ha i åtanke eftersom kort matchtid får utövarna att känna 

brist på glädje och motivation. På så vis kan det vara en fördel att ha olika divisioner 

och nivåer på tävlingarna. För att tävlingarna ska bli mer effektiva anses argumentet 

kring att väga in deltagarna på hemmaplan som ett mycket bra förslag. Rent praktiskt 

skulle deltagarna kunna väga in sig på en klubbträning samma vecka istället för just 

kvällen innan. Visst att tillförlitligheten av den aktuella vikten på tävlingsdagen 

minskar men här måste det också övervägas hur exakt vikten måste vara när det 

gäller barn- och ungdomsidrott. Att väga in deltagarna under en klubbträning blir 

också mindre tidskrävande för föräldrar och ledare. Sekretariatet får också några fler 

dagar på sig att sammanställa och dela in deltagarna i viktgrupper vilket underlättar 

arbetet på tävlingsdagen.  

Att ändra en hel tävlingsverksamhet sker inte på en natt utan en tro finns om att 

förändringar måste ske stegvis och på så vis fasas in. Det är viktigt att samtliga inom 

verksamheten är positiva till förändringarna vilket kräver en god 

kommunikationsförmåga från Svenska Brottningsförbundets sida. Vi föreslår att en 

träff anordnas av förbundet för att lyfta dagens problematik och klargöra vad det är 

som vill åstadkommas med en ny utformning. Därefter kan samtliga på träffen få 

yttra sina synpunkter för att sedan gemensamt konstruera ett nytt tävlingskoncept. 

På så sätt blir flera personer från olika instanser involverade och delaktiga i 
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förändringsarbetet istället för att Svenska Brottningsförbundet ska lägga fram ett eget 

förslag som kan upplevas påtvingat för föreningarna. Ett annat förslag vi har är att ett 

utvalt distrikt sedan får testa detta nya koncept under exempelvis fyra tävlingar för 

att sedan ge feedback så att möjligheter för korrigeringar finns. Därefter går det bra 

att implementera den nya tävlingsstrukturen i hela landet. Vad gäller området tävling 

i förhållande till strategi 2025 innebär det att skapa ett livslångt intresse för idrotten. 

Med tanke på Svenska Brottningsförbundets värdegrund om glädje, gemenskap och 

allas rätt att delta är det till stor fördel att tävlingsstrukturen förändras till år 2025 så 

att medlemmar vill stanna kvar i föreningarna hela livet.  

 

Rekrytering 

Föreningars rekrytering behöver se olika ut beroende på vilken målgrupp som 

efterfrågas. Om fler barn och ungdomar söks är det ett bra alternativ att hitta en 

vänförening som nämnts tidigare. Detta möjliggör ett utbyte av medlemmar vilket 

också kan bidra till att intresset hos utövarna varar längre om de får fokusera på mer 

än bara en idrott. Satsningarna som brottningsförbundet kan göra för att rekrytera 

nya medlemmar behöver även vara av olika karaktär för att nå de målgrupper som 

eftersträvas. Då befolkningen har blivit mer heterogen är det viktigt att se till 

samhällets alla grupper och försöka inkludera dem i föreningslivet (RF-stämman, 

2015). Tjejsatsningarna som tidigare genomförts betraktas som positiva och därför är 

det något som förbundet skulle kunna fortsätta med i framtiden. Samma gäller 

arbetet med integration då det kan bidra till mycket samhällsnytta och att sporten 

växer. Dock kräver dessa satsningar mycket resurser så det är en fråga om tid och 

pengar för att kunna utföra dem.  

Ett förslag för att rekrytera fler medlemmar i vuxen ålder är att erbjuda en 

träningsgrupp som de som tränar på sin friskvårdstimme kan delta i. Dessa 

träningspass kan vara förlagda under lunchtid eller den tid då de flesta i området 

slutar sitt arbete. Likväl som att personer går till en träningsanläggning och köper ett 

gymkort för flera tusen kronor per år kan brottningsföreningar erbjuda organiserad 

träning för en mindre summa. Om brottningsföreningen har ett eget gym kan även 

detta erbjudas som träningslokal för utomstående mot en lägre summa pengar än vad 

en annan träningsanläggning hade tagit. Detta gynnar utövaren ekonomiskt men 

även föreningen i form av ökat medlemsantal. Ytterligare en satsning kan vara att en 

brottarförening söker sig till en stor arbetsplats och erbjuder företaget träning under 
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förslagsvis en timme i veckan. På så sätt får båda parterna ett utbyte vad gäller 

träning och marknadsföring.  

Ett hinder som idrottsrörelsen ofta har är begränsade ekonomiska resurser. Ett 

förslag på hur brottning eller andra sporter kan marknadsföras men även tjäna 

pengar är att arrangera moderna träningsevenemang. Idag finns flera externa aktörer 

som bedriver diverse träningskoncept som genererar stora summor pengar. Här 

gäller det för lokala föreningar eller förbund att ta del av dessa idéer och skapa 

någonting liknande. Det finns exempelvis ett koncept som heter ruffie training som 

bedrivs av ett privat företag med brottningsliknande inslag. Detta koncept skulle 

föreningar eller Svenska Brottningsförbundet kunna vidareutveckla som ”brottarfys” 

med förhoppningen att locka både aktiva brottare men även de personer som aldrig 

tidigare provat på sporten. Detta koncept skulle förslagsvis kunna rikta sig till vuxna 

med förhoppning om att engagera dem till medlemskap. Om detta koncept 

arrangeras som en tävling kan det bli som en rolig tillställning som deltagarna ställer 

upp i gemensamt med kamrater. Om detta genomförs årligen kan det skapa en 

tradition och på sätt generera en relativt säker inkomst.  

Ett annat alternativ för att öka medlemsantalet är att starta nya brottningsföreningar 

vilket Svenska Brottningsförbundet måste stötta genom ekonomiska resurser men 

även kunskap och utbildning. Svenska Brottningsförbundet kan förslagsvis starta en 

kampanj som syftar till att öka antalet föreningar i landet. Det kan vara att 

initiativtagare blir sponsrade av Svenska Brottningsförbundet med olika typer av 

resurser. Svenska Brottningsförbundet kan även bidra med materiella resurser som 

brottarmattor för att visa sitt stöd. Om föreningen sedan blir självförsörjande kan ett 

avtal i någon form av återbetalning finnas. 

För att rekrytera ideella krafter menar Österlund (2012) att det är viktigt för många 

att de blir erbjudna någon förmån i uppdraget. Egenintresset spelar en stor roll när 

man gör valet att engagera sig förklarar författaren vidare. Därför borde föreningar 

ha en slags strategi som hanterar rekrytering av ideella krafter (Österlund, 2012). Till 

exempel kan det handla om att ge de engagerade något materiellt incitament, 

anordna en tillställning för dem eller möjligtvis erbjuda billigare medlemsavgifter för 

att visa sin uppskattning. Hur mycket en förening kan erbjuda åt de idéella är dock en 

ekonomisk fråga beroende på föreningens omsättning. Larsson och Meckbach (2015) 

menar att det är viktigt att stödja de ideella genom någon form av mentorskap i 

föreningen. Detta kan brottningsföreningarna göra genom att en erfaren ledare 
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hjälper och stöttar nya ledare under de första träningstillfällena tills den nya känner 

sig trygg i sin roll.  

Åtgärderna med rekrytering hänger ihop med strategi 2025:s strategi om att göra 

idrotten till en starkare samhällsaktör. Om förbundet lyckas rekrytera fler aktiva och 

engagerade med olika förutsättningar bidrar det till att idrotten kan göra mycket 

nytta och ha ett gott inflytande på samhället. 

 

Utbildning 

Vad gäller utvecklingen av ledarutbildningar är Svenska Brottningsförbundet som 

tidigare nämnt redan på god väg. En hel del tankar och idéer finns kring innehåll och 

utformning. Ett förslag är att Svenska Brottningsförbundet ska erbjuda mer generella 

ledarutbildningar istället för enbart brottningsspecifika. Dessa utbildningar ska 

fokusera på det övergripande ledarskapet som är lämpligt inom idrottsvärlden, 

oavsett vilken sport som utövas. På så sätt får deltagarna i kursen också en bredare 

kompetens om de sedan skulle söka sig till en annan sport som ledare eller tränare. 

Detta förslag stöds av studien om idrottsledare för unga som Wiersma och Sherman 

(2005) gjort. Det deras forskning visar är att sådana mer generella utbildningar kring 

kommunikation, undervisning för barn och om dess utveckling önskas av många 

ungdomsledare. Utbildningar kan även beröra teoretiska områden som ofta 

förekommer inom idrotten såsom avhopp, föreningskultur och liknande. Självklart 

ska det fortfarande finnas brottningsspecifika utbildningar angående teknik, nivåer 

och andra brottningsrelaterade områden. Med utgångspunkt i strategi 2025 handlar 

utvecklingen av utbildningarna i stora drag om att vidareutveckla idrotten och att få 

alla ledare att följa samma värdegrund. Om utbildningarna förbättras kan sporten i 

sig förbättras om ledare får vetskap kring vilka värderingar brottningen har. 

Utbildningarna tros också behöva förändras vad gäller upplägg. En uppfattning finns 

om att det inte behöver vara just en helg, fredag till söndag utan det skulle likaväl 

kunna vara en vardagskväll under ett visst antal veckor. Detta skulle förhoppningsvis 

leda till att fler deltagare skulle känna att de kunde medverka utan att förlora för 

mycket tid för egna intressen. Som Wiersma och Sherman (2005) förklarar är just 

formatet och återkommande utbildningar viktiga aspekter för deltagarna. Ett annat 

förslag är att vissa utbildningar kan genomföras genom webbundervisning för att 
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skapa förutsättningar för personer som är geografiskt utspridda. Då kan fler delta 

utan att det blir kostsamt i varken tid eller pengar.  

 

Livslångt idrottande 

Begreppet ”triangel till rektangel” innebär att skapa livslångt idrottande och kan i 

stora drag ses som syftet med strategi 2025. Hur idrotten kan bredda sin yttre gräns 

för att medlemmar ska få möjlighet att stanna i föreningsidrotten livet ut. De aspekter 

som nämnts tidigare har alla en samhörighet med livslångt idrottande. Utöver finns 

det åtgärder som kan vidtas när det gäller att undvika avhopp och behålla 

medlemmarna. Som Light et al., (2013) beskriver är den sociala dimensionen mycket 

avgörande för att medlemmar ska stanna kvar inom idrotten. Det är därför viktigt för 

idrottsföreningar att bygga upp en social atmosfär där medlemmarna känner en 

känsla av tillhörighet samt får utrymme att skapa en egen identitet. Det är dessutom 

viktigt att medlemmarna får spelrum att integrera med varandra för att bygga upp en 

gemenskap under träningar, tävlingar och andra gemensamma föreningsaktiviteter 

(Light et al., 2013). Denna sociala och tillmötesgående atmosfär bör även förbundet 

eftersträva vid de läger och tävlingar som arrangeras. Svenska Brottningsförbundet 

samt dess lägre instanser behöver som sagt se brottningens verksamhet och alla 

medlemmar ur ett större perspektiv. Som Skille (2011) beskriver är det en 

omvärdering i logiken eller synsättet hos förbunden som måste ske för att kunna 

uppnå idrott för alla. Idrott för den breda massan bör vara huvudfokus istället för den 

professionaliserade logiken som tenderar i dagsläget genom den triangelformade 

verksamheten. Att uppmärksamma alla involverade oavsett vilken roll eller 

förutsättningar de har. För att skapa bredd är det viktigt att tillgodose allas behov 

genom att det finns något att erbjuda för de som vill vara delaktiga. Som Larsson 

(2013) menar är det av vikt att anpassa verksamheten till bredden för att välkomna 

och behålla medlemmar. 

Kön, ålder, etnicitet, socioekonomiska förutsättningar samt andra utgångslägen ska 

inte behöva vara något hinder.  

 

En tanke som uppkommit under arbetets gång är huruvida triangeln är ett problem 

eller inte. I dagsläget upplevs idrotten vara väl fungerande men trots det strävas det 

nu åt att inkludera alla åldrar i större utsträckning. Detta kommer förhoppningsvis få 
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en positiv inverkan på folkhälsan vilket så klart är att föredra. För att gå från ”triangel 

till rektangel” krävs stora insatser inte bara från idrotten utan även från staten i form 

av ekonomiska resurser för att exempelvis bygga fler idrottsanläggningar. Detta kan 

upplevas som en förutsättning som inte är helt självklar från bådas håll och på så sätt 

skjuts ansvaret för folkhälsan över på idrottsvärlden. Det kan därför diskuteras om 

det är idrottens ansvar och intresse att skapa en rektangel eller om det är en 

påtryckning från samhället. Som Nagel et al., (2015) skriver kan det finansiella stödet 

ofta öka som en positiv konsekvens av den rådande professionaliseringen. 

Författaren menar vidare att föreningars utveckling är beroende av olika intressenter 

och resurserna de bidrar med. I dagsläget är det en förutsättning att fler 

idrottsanläggningar byggs för att nå en rektangel. Eftersom det är ett otroligt stort 

steg att gå från ”triangel till rektangel” finns inte de ekonomiska resurserna inom 

idrottsvärlden och därför måste staten bidra med ekonomiska resurser för att 

projektet ska lyckas.  

 

Övriga synpunkter 

Då det kommer till Svenska Brottningsförbundets verksamhet har de själva kartlagt 

vissa åtgärder som behöver ske men inte satt alla i verket ännu. Många 

intervjupersoner eftersaknade tydliga riktlinjer och strukturer. Dock uppenbarade 

det sig efter att intervjuerna genomförts att Svenska Brottningsförbundet hade haft 

dessa under konstruktion och de nya dokumenten publicerades strax därefter. Något 

som Skille (2011) menar är att målet med ”idrott för alla” är för ospecificerat och 

svåruppnåeligt. Det är möjligt att intervjupersonerna tyckte att de tidigare målen som 

Svenska Brottningsförbundet hade var för otydliga eller ens befintliga. Däremot är 

vår åsikt att de nya visionsdokumenten är konkreta och förståeliga. Visionen ”Så 

många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt” kan 

låta oklar på ett vis men då den följs upp av värdegrunden och dess arbetsområden 

blir den rimlig. Gällande arbetet på förbundet borde det ske en tydligare 

strukturering av roller och uppgifter. Detta för att effektivisera arbetet och få ett 

välfungerande förbund på central nivå. En annan åtgärd som ansågs behövas på 

förbundet var ett nytänk och mindre snäv syn på brottningen och dess funktioner. 

Detta menar Shilbury och Ferkins (2011) är av vikt för att kunna nå ut till den breda 

massan. Som författarna förklarar behöver styrelsemedlemmar ett större 

intellektuellt engagemang för att fatta strategiska beslut som bättre gynnar alla delar 
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av idrotten. Det intellektuella engagemanget kan möjligtvis ökas genom att 

samarbeta med andra förbund och se till deras situation. Dessutom kan det ske en 

ökning av förståelsen om kommunikationen med de lägre instanserna förbättras. 

Förståelsen för arbetet på gräsrotsnivå behöver växa för att förändra det nuvarande 

synsättet och fånga upp alla personer inom idrotten enligt Skille (2011). I detta fall 

handlar det om att Svenska Brottningsförbundet inser vad föreningarna erfordrar i 

utvecklingen med ”triangel till rektangel” för att brottningen ska lyckas med strategi 

2025. En annan sak som förbundet kan tänka på är hur idrottskapitalet påverkar 

viljan att delta i idrott. Som Rowe (2015) beskriver är det fördelaktigt för förbund att 

fokusera på att finna en strategi för att bygga upp idrottskapitalet istället för att göra 

insatser för att öka deltagandet. Exempelvis kan detta ske genom att göra 

undersökningar om vilka sociala, fysiologiska och psykologiska egenskaper som 

önskas av medlemmar för vilja att delta. Då ett starkare idrottskapital ger större 

deltagande kommer det i sin tur finnas chans till att triangeln blir en rektangel.  

Det har uppmärksammats att flera föreningar har låg medvetenheten kring begreppet 

”triangel till rektangel” och har svårt för att lyfta blicken utanför sin egen verksamhet. 

Det upplevs att föreningar ofta vill hålla hårt i sina medlemmar så att de inte väljer 

någon annan sport i första hand. Det som speglar begreppet ”triangel till rektangel” 

är dock att samtliga medlemmar ska fortsätta idrotta även under och efter tonåren 

vilket inte motsäger att det finns möjlighet att byta sport eller förening om så önskas. 

Därför är det viktigt för Svenska Brottningsförbundet att öka medvetenheten och 

intresset för en gemensam rektangel av brottningen. Resultaten visar att många 

intervjupersoner har flera idéer på åtagande för förändringen men eftersom 

fenomenet inte varit uppmärksammat har idéerna inte haft behov av att verkställas. 

Om kommunikationen förbättras tros arbetet med ”triangel till rektangel” få ett rejält 

uppsving med tanke på de goda idéerna. Av resultatet har det även uppmärksammats 

att det finns skilda meningar om huruvida strategi 2025 kommer att uppnås enligt 

plan eller inte. Flera menar att de tror att arbetet kommer vara på god väg framåt 

men att det inte kommer vara fulländat tills år 2025. Åsikter finns också kring att det 

är synd att två år redan passerat utav arbetet utan mångas vetskap eftersom visionen 

ska uppnås med gemensamma krafter.  

I dagsläget används sociala medier som marknadsföring för sporten i relativt liten 

utsträckning. Detta kommunikationsmedel ses som ett mycket modernt men också 

effektivt medel för att skapa intresse hos såväl interna som externa intressenter. 
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Därför är det önskvärt om Svenska Brottningsförbundet skulle synas på fler sociala 

medier såsom exempelvis Instagram, Youtube, Twitter och Snapchat. Detta tros 

generera betydligt fler följare och intressenter än om förbundets hemsida och 

Facebook används för att marknadsföra sporten. Exempelvis kan ett Instagramkonto 

bestå av händelser från olika tävlingar runt om i världen, eller varför inte lägga upp 

en video från ett landslagsläger. Ett annat förslag är att administratören för kontot 

växlar från vecka till vecka mellan olika personer i landslaget. På så sätt skapas en 

mer intim och personlig känsla för kanalens följare. Tanken är att brottningen ska 

visa upp sporten för utomstående på ett modernt och smidigt vis. Som tidigare 

nämnts finns ett förslag kring att Svenska Brottningsförbundet ska lägga upp veckans 

eller månadens video på förbundets hemsida. Dessa kan förslagsvis också laddas upp 

på Instagram eller Snapchat för att inspirera följarna. 

 

Slutsatser  

Svenska Brottningsförbundet och dess lägre instanser är på god väg framåt vad gäller 

utveckling av tävlingsverksamheten för barn och ungdomar men även utformningen 

av en ny struktur för utbildningar. Överlag fås uppfattningen om att Svenska 

Brottningsförbundet är medvetna om de flesta utav verksamhetens problemområden 

men kunskap kring hur dessa ska lösas behövs. Framförallt måste Svenska 

Brottningsförbundet arbeta med sina kommunikationsvägar och skapa tydlighet vad 

gäller sportens gemensamma vision och målsättningar. Det är viktigt för förbundet 

att förmedla budskapet kring ”triangel till rektangel” samt strategi 2025 för att hela 

brottningsrörelsen ska kunna uppfylla detta med gemensamma krafter. De 

utvecklingsområden distriktsförbunden och föreningarna främst måste arbeta med är 

att hitta en väl fungerande strategi för att rekrytera fler ideella ledare så att fler 

deltagare kan integreras inom sporten. 

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte användes kvalitativa intervjuer för att få en god 

översiktlig bild av verkligheten. Det anses varit relativt enkelt att hitta 

intervjupersoner till studien. Alla kontaktade intervjupersoner utom en valde att 

delta och det var inga svårigheter att hitta en ersättare. Det dröjde en vecka från att 

intervjupersonerna kontaktades en första gång till att intervjuerna genomfördes 
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vilket gjorde intervjuprocessen väldigt effektiv. Alla intervjuer genomfördes i 

personernas hem- eller arbetsmiljö vilket troligtvis medfört att de känt trygghet. 

Intervju som metod är mycket tidskrävande men tack vare en effektiv och 

strukturerad tidsplan och tillgängliga intervjupersoner fungerade hela processen 

mycket bra.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det vid intervjuer alltid finns en risk för att 

personerna vill försköna verkligheten. Det är mycket möjligt att detta skett i denna 

studie men ingenting som i så fall uppmärksammats. Därför anses studien ha hög 

reliabilitet men även validitet då intervju som metod varit mycket givande. Under en 

av de sedvanliga intervjuerna fanns ingen tillgång till internet vilket blev ett 

orosmoment för intervjuarna som inte kunde stödja sig på någon intervjuguide. Detta 

var en av de sista intervjuerna som genomfördes vilket gjorde att intervjuarna mindes 

alla frågor utantill och därför uppstod aldrig något riktigt problem. Inför kommande 

studier kan det vara en god idé att spara ner intervjuguiden som en fil på datorn eller 

skrivas ut i pappersform så att eventuella problem inte upprepas.  

 

Bidrag till forskningen 

Med detta arbete finns förhoppningen om att Svenska Brottningsförbundet får en 

tydligare kartläggning av brottningens utvecklingsområden. Studien bidrar också till 

några konkreta förslag på hur sporten och förbundet ska gå tillväga för att bilda en 

rektangulär organisation. Även föreningsrepresentanter har stor nytta av studien då 

den ökar medvetenheten om idrottens utvecklingsområden där åtgärderna till stor 

del måste ske i föreningarna. Studien upplevs intressant eftersom den speglar synsätt 

och åsikter från personer från flera olika instanser som dessutom är geografiskt 

utspridda över landet.  

Studien riktar sig inte bara till brottning utan är även tillägnad andra idrotter då 

många av de kartlagda problemen, som exempelvis avhopp förekommer inom de 

allra flesta idrotterna. Förhoppningen är därför att studien kommer bidra till ett 

utvecklingsarbete inom fler idrotter, såväl på förbundnivå som i idrottsföreningar. 
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Vidare forskning 

Denna studie undersöker problemområden och begreppet ”triangel till rektangel” ur 

ett mycket övergripande och brett perspektiv. I fortsättningen skulle det vara till 

fördel att studera området på en djupare nivå och undersöka vilka fler konkreta 

tillvägagångssätt förbund, distriktsförbund och föreningar kan använda för att gå 

från en triangel till en rektangel. Kommande studier kan med fördel avgränsas för att 

få ett mindre men mer konkret fokusområde.  

Framtida forskning skulle även kunna undersöka hur ett förändringsarbete inom 

idrotten fortlöper över tid. Detta skulle säkerligen kunna hjälpa flera idrotter på olika 

nivåer att komma framåt i utvecklingen på olika plan. Målsättningen ”triangel till 

rektangel” står i dagsläget i startgroparna men kommer troligtvis vara en process som 

kräver lång tid att implementera. Framförallt kommer implementeringen ta olika 

lång tid för olika typer av organisationer och verksamheter vilket gör förslaget av 

framtida forskning relevant.  

 

Författardeklaration 

I denna uppsats har ansvarsfördelningen mellan författarna varit jämn. Vårt arbete 

har skett sida vid sida genom hela processen, både vad gäller insamlandet av data och 

sammanställandet av uppsatsen.  
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Bilaga 1 - Triangel till rektangel 

 



 

Bilaga 2 - Intervjuguide Svenska Brottningsförbundet 

Inledning 

• Gå igenom de forskningsetiska principerna, rätt att avbryta, intervjun är anonym och ska bara 

användas i forskningssyfte, personuppgifter kommer inte att spridas.  

• Intervjun ska handla om triangel till rektangel och strategi 2025. Känner du till dessa uttryck? 

• Fråga intervjupersonen om allt känns okej och om vi kan starta.  

 

Bakgrund 

• Berätta kort om dig själv, din bakgrund inom idrotten/brottningen, din roll. 

 

Tema 1. Nulägesanalys av verksamheten 

• Vill du nämna lite kort bara hur brottningsverksamheten i allmänhet ser ut idag? (struktur, 

vision, mål) 

• Hur arbetar ni på förbundet idag för att brottningen ska vara så bra som möjligt? 

• Ser ni några utvecklingsområden inom brottningen och dess verksamhet idag? Isåfall vilka? 

(problematik, hinder) 

• Kan du beskriva hur fördelning ser ut inom brottningen? (barn/elit/vuxna/motionärer) 

Är det en triangel och vart inom triangeln ligger fokus? 

• Hur jobbar ni idag med triangel-rektangel och 2025 målsättningen i de 4 strategiska 

områdena? 

• Livslångt idrottande 

• Idrottens värdegrund är vår styrka 

• Idrott i förening 

• Idrotten gör Sverige starkare 

 

Tema 2. Utvecklingsmöjligheter 

• Skulle du kunna ge något förslag på hur sporten kan gå från en triangel till en rektangel? Och 

hur gör man praktiskt? 

• Vad finns det eller skulle det kunna finnas för strategier? 

• Hur gör ni för att nå ut till SDF och de enskilda föreningarna angående målsättningen om 

triangel till rektangel och strategi 2025?  

• Hur skulle förbundet kunna göra för att behålla medlemmarna i föreningarna livet ut? 

• Vad kan förbundet göra för att rekrytera nya medlemmar i alla åldrar? 

• Skulle det krävas några förändringar i SBF, SDF och i de enskilda föreningarna? Vilka i så fall? 

(värdegrund, struktur/organisering, kommunikation, regler) 

• Vilka resurser krävs för att nå rektangeln?  

• Finns tron att triangeln kommer ha blivit en rektangel till år 2025 eller hur lång tid tror du det 

kommer ta?  

• Skulle det vara möjligt att samarbeta med andra SF och på så sätt dela kunskap med varandra 

avseende utbildning, projekt, utveckling som rör rektangeln? 

 

Avslutning 

 

• Vill du sammanfattningsvis nämna de tre viktigaste sakerna som du anser behöver utvecklas? 

• Övriga kommentarer eller idéer? 

Tusen tack för din medverkan, vi delar med oss av studien i juni. 



 

Bilaga 3 - Intervjuguide distriktsidrottsförbund 

Inledning 

• Gå igenom de forskningsetiska principerna, rätt att avbryta, intervjun är anonym och ska bara 

användas i forskningssyfte, personuppgifter kommer inte att spridas.  

• Intervjun ska handla om triangel till rektangel och strategi 2025. Känner du till dessa uttryck? 

• Fråga intervjupersonen om allt känns okej och om vi kan starta.  

 

Bakgrund 

• Berätta kort om dig själv, din bakgrund inom idrotten/brottningen, din roll. 

 

Tema 1. Nulägesanalys av verksamheten 

• Vill du nämna lite kort bara hur brottningsverksamheten i allmänhet ser ut idag? (struktur, 

vision, mål) 

• Hur arbetar ni på SDF idag för att brottningen ska vara så bra som möjligt? 

• Ser ni några utvecklingsområden inom brottningen och dess verksamhet idag? I så fall vilka? 

(problematik, hinder) 

• Kan du beskriva hur fördelning ser ut inom brottningen? (barn/elit/vuxna/motionärer) 

Är det en triangel och vart inom triangeln ligger fokus? 

• Hur jobbar ni idag med triangel-rektangel och 2025 målsättningen i de 4 strategiska 

områdena? Livslångt idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka, Idrott i förening, Idrotten 

gör Sverige starkare 

 

Tema 2. Utvecklingsmöjligheter 

• Skulle du kunna ge något förslag på hur sporten kan gå från en triangel till en rektangel? Och 

hur gör man praktiskt? 

• Vad finns det eller skulle det kunna finnas för strategier? 

• Hur gör ni för att nå ut till SBF och de enskilda föreningarna angående målsättningen om 

triangel till rektangel och strategi 2025?  

• Hur skulle förbundet kunna göra för att behålla medlemmarna i föreningarna livet ut? 

• Vad kan förbundet göra för att rekrytera nya medlemmar i alla åldrar? 

• Skulle det krävas några förändringar i SBF, SDF och i de enskilda föreningarna? Vilka i så fall? 

(värdegrund, struktur/organisering, kommunikation, regler) 

• Vilka resurser krävs för att nå rektangeln?  

• Känner ni att ni får det stöd ni behöver av SBF för att kunna hjälpa föreningarna att gå från 

triangel till rektangel? 

• Hur fungerar kommunikationen mellan er, SBF och föreningarna vad gäller triangel till 

rektangel?  

• Finns tron att triangeln kommer ha blivit en rektangel till år 2025 eller hur lång tid tror du det 

kommer ta?  

• Skulle det vara möjligt att samarbeta med andra SF/SDF och på så sätt dela kunskap med 

varandra avseende utbildning, projekt, utveckling som rör rektangeln? 

 

Avslutning 

• Vill du sammanfattningsvis nämna de tre viktigaste sakerna som behöver utvecklas? 

• Övriga kommentarer eller idéer? 

Tusen tack för din medverkan, vi delar med oss av studien i juni. 



 

Bilaga 4 - Intervjuguide brottningsföreningar 

Inledning 

• Gå igenom de forskningsetiska principerna, rätt att avbryta, intervjun är anonym och ska bara 

användas i forskningssyfte, personuppgifter kommer inte att spridas.  

• Intervjun ska handla om triangel till rektangel och strategi 2025. Känner du till dessa uttryck? 

• Fråga intervjupersonen om allt känns okej och om vi kan starta.  

 

Bakgrund 

• Berätta kort om dig själv, din bakgrund inom idrotten/brottningen, din roll. 

 

Tema 1. Nulägesanalys av verksamheten 

• Vill du nämna lite kort bara hur er brottningsförening är uppbyggd idag? (struktur, vision, 

mål) 

• Hur arbetar er förening idag för att brottningen ska vara så bra som möjligt? 

• Ser ni några utvecklingsområden inom brottningen och dess verksamhet idag? Dels i er 

förening men även i allmänhet? I så fall vilka? (problematik, hinder) 

• Kan du beskriva hur fördelning ser ut inom föreningen? (barn/elit/vuxna/motionärer) 

Är det en triangel och vart inom triangeln ligger störst fokus? 

• Arbetar ni idag med triangel till rektangel och strategi 2025? Hur? 

 

Tema 2. Utvecklingsmöjligheter 

• Skulle du kunna ge något förslag på hur sporten kan gå från en triangel till en rektangel? Och 

hur gör man praktiskt?  

• Vilka strategier finns/skulle vara bra för att utveckla och gå från triangel till rektangel? 

• Får ni i föreningen vetenskap, riktlinjer och information om triangel-rektangel av SF? 

• Hur fungerar kommunikationen mellan er som förening och SBF/SDF vad gäller triangel till 

rektangel? Når ni upp till dem om ni har idéer kring utveckling i det området? 

• Vad behövs det för resurser för att nå rektangeln och känner ni att ni får det stöd och resurser 

som krävs? 

• Hur skulle förbundet kunna göra för att behålla medlemmarna i föreningarna livet ut? 

• Vad kan förbundet göra för att rekrytera nya medlemmar i alla åldrar? 

• Skulle det krävas några förändringar i SBF, SDF och i de enskilda föreningarna för att nå 

rektangeln? Vilka i så fall? (värdegrund, struktur/organisering, kommunikation, regler) 

• Finns tron att triangeln kommer ha blivit en rektangel till år 2025 eller hur lång tid tror du det 

kommer ta?  

• Skulle det vara möjligt att samarbeta med andra föreningar och på så sätt dela kunskap med 

varandra avseende utbildning, projekt, utveckling som rör rektangeln? 

 

Avslutning 

 

• Vill du sammanfattningsvis nämna de tre viktigaste sakerna som behöver utvecklas? 

• Övriga kommentarer eller idéer? 

 

Tusen tack för din medverkan, vi delar med oss av studien i juni. 



 

Bilaga 5 - Förfrågan om medverkan  

Hej! 

Vi är två idrottsstudenter på Umeå Universitet som skriver examensarbete med Svenska 

Brottningsförbundet som uppdragsgivare. Vår studie går ut på att ta fram en utvecklingsstrategi för 

förbunden och föreningarna inom brottningen. Förhoppningen är att hitta ett tillvägagångssätt som 

kan användas för att utveckla verksamheten genom att gå från en triangel till en rektangel och utöka 

breddidrotten.  

Därför undrar vi om du vill hjälpa oss genom att dela med dig av dina erfarenheter och idéer kring 

området genom att ställa upp på en intervju via Skype? Intervjun beräknas ta max 60 minuter och 

önskas genomföras vecka 14. Om du har möjlighet för detta, meddela oss gärna en tid mellan 8-17 som 

skulle passa dig nästa vecka. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Moa Olsson & Klara Rönnebrand 

Idrottsvetenskapliga programmet, Umeå Universitet 

 

Inför intervjun 

Hej! 

Här kommer lite information inför intervjun. Ditt deltagande är helt frivilligt och du får när som helst 

avbryta intervjun om du skulle vilja. Rapporten kommer efter avslutat arbete att vara offentlig men du 

kommer vara anonym och dina personuppgifter kommer inte att spridas vidare. Vi har tänkt spela in 

ljudet av intervjun för att kunna transkribera och lättare analysera resultatet efteråt.  

Det övergripande syftet med studien är att skapa en utvecklingsstrategi för svenska 

brottningsförbundets verksamhet. Detta för att presentera ett upplägg som kan förändra dagens 

triangelformade organisation till en rektangel. Det specifika syftet är att finna ett tillvägagångssätt för 

att behålla medlemmar inom idrottsföreningarna runt om i Sverige. Tanken är att utveckla 

breddidrotten vilket ska generera i ett livslångt idrottande för samtliga medlemmar. 

 

Under intervjun kommer vi att beröra olika teman som du gärna får fundera lite kring inför mötet: 

 

• Hur ser verksamheten ut idag, arbetssätt, mål, visioner? 

• Hur ser arbetet ut med triangel till rektangel? 

• Vad och hur skulle arbetet med triangel till rektangel kunna förbättras? 

• Finns det något löpande arbete kring rekrytering och att behålla medlemmarna? 

 

 

Kontaktpersoner    

Moa Olsson     Klara Rönnebrand 

0708477515     0725759572 

moa_moa_moa_@hotmail.com   klara.r@hotmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska institutionen 

S- 901 87 Umeå 

www.umu.se 

 

 


	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Bakgrund
	Idrottsrörelsens aktuella läge
	Idrottsvärlden är på väg att förändras och utvecklas
	Strävan efter en rektangel
	Svenska Brottningsförbundets vision och utvecklingspotential

	Tidigare forskning
	Professionalisering
	Idrott för alla
	Utvecklingsarbete
	Medlemskap och gemenskap
	Kommunikation
	Utbildning
	Rekrytering

	Metod
	Datainsamlingsmetod
	Urval
	Genomförandeprocess
	Transkribering och analys av data
	Reliabilitet och validitet
	Etiskt hänsynstagande

	Resultat
	Kommunikation
	Aktuellt läge
	Åtgärder

	Samarbete
	Aktuellt läge
	Åtgärder

	Tävlingsverksamheten
	Aktuellt läge
	Åtgärder

	Rekrytering av medlemmar och ledare
	Aktuellt läge
	Åtgärder

	Utbildning
	Aktuellt läge
	Åtgärder

	Livslångt idrottande
	Aktuellt läge
	Åtgärder

	Övrigt
	Aktuellt läge
	Åtgärder


	Diskussion
	Svensk brottnings aktuella läge och utvecklingsområden
	Kommunikation
	Tävlingsverksamheten
	Rekrytering
	Utbildning
	Livslångt idrottande

	Åtgärder Svenska Brottningsförbundet kan implementera för att gå från ”triangel till rektangel”
	Kommunikation
	Samarbete
	Tävlingsverksamheten
	Rekrytering
	Utbildning
	Livslångt idrottande
	Övriga synpunkter

	Slutsatser
	Metoddiskussion
	Bidrag till forskningen
	Vidare forskning

	Författardeklaration
	Referenser
	Bilaga 1 - Triangel till rektangel
	Bilaga 2 - Intervjuguide Svenska Brottningsförbundet
	Bilaga 3 - Intervjuguide distriktsidrottsförbund
	Bilaga 4 - Intervjuguide brottningsföreningar
	Bilaga 5 - Förfrågan om medverkan

