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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Josef Fahlén och de idrottskonsulenter som har valt att delta 
i studien. Vi vill även tacka den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet för vänligt bemötande 
och stöttning under uppsatsens gång.  
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Sammanfattning 

Den svenska föreningsidrotten hade stött på problem i takt med samhällets hastiga utveckling och 
tillsammans med de fem utvecklingsresorna; en ny syn på träning och tävling, den moderna föreningen, 
inkluderande idrott för alla, jämställdhet för en framgångsrik idrott och ett stärkt ledarskap så syftade 
strategi 2025 till att utveckla den svenska föreningsidrotten. Studien bidrog med kunskap utifrån att 
identifiera konsekvenserna av vad den interna idrottspolitikens policy förespråkade, de strategier som 
användes för att acceptera en viss politik och utmaningarna med en sådan legitimering. Studien utfördes 
med skuggning som metod och kompletterades sedan med semistrukturerade intervjuer för att försöka 
skapa en bredare bild inom forskningsfrågan. Idrottskonsulenterna ställdes inför utmaningar 
beträffande deras relationer till föreningarna. Dessa utmaningar handlade bland annat om bristen på 
kommunikation som gjorde den redan svåra implementeringen av strategi 2025 till en ännu svårare 
uppgift. Den skapta arbetsmodellen för den svenska idrotten överensstämde inte med medlemmarnas 
syn på hur beslut inom den svenska idrotten tas. Den svenska idrotten styrs av medlemmarna vilket 
resulterar i att alla beslut som fattas i själv verket grundades i medlemmarnas egna föreningar. 
Idrottskonsulenterna använde sig av olika implementeringsstrategier när de jobbade med föreningarna 
och studien identifierade ett antal strategier som var gemensamma för alla idrottskonsulenter inom 
denna region. Dessa strategier hade tillsammans skapat ett slags ramverk för hur implementeringen av 
strategi 2025 implementerades hos föreningarna och ett antal påverkansfaktorer identifierades, vilka 
senare fastställde vilken implementeringsstrategi som idrottskonsulenterna förespråkade. 

 
Nyckelord: Legitimitet, Idrottspolitik, Institutionell organisationsteori, implementeringsstrategier.  
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Inledning 

Idrotten anses ha en betydande roll för samhällets utveckling inom flera olika områden (RF, 2009; 

Fahlén & Karp, 2010; Fahlén & Stenling, 2016; Faskunger & Sjöblom, 2017; Norberg, 2017). År 1969 

publicerades idrott för alla som symboliserar vad idrotten i Sverige står för. Idrott för alla är avsedd att 

vara ett forum som är öppet för alla som även ska erhålla tydliga demokratiska rättigheter (Fahlén & 

Karp, 2010; RF, 2009; Stenling & Fahlén, 2016). Regeringens legitimerande av statligt stöd till idrotten 

vilar på flertalet olika argument, dels så kan idrottsrörelsens betydelse för folkhälsan inte belysas nog 

(Norberg, 2017; RF, 2009). Även andra argument som jämlikhet, integration, barns rättigheter och 

skapandet av meningsfullhet för barn och unga (Faskunger & Sjöblom, 2017; Norberg, 2011) anses som 

legitima skäl för statligt stöd till idrotten.  

 

Riksidrottsförbundet har insett att samhället har förändrats och även sättet som vi utövar idrott på vilket 

har bidragit till att allt fler slutar idrotta i tidiga åldrar (RF u.å., b).  En tidigare studie visar främst på en 

kultur i svenska idrottsföreningar som är tävlingsinriktad, med ett huvudsakligt syfte att vinna (Skille, 

2011). Samtidigt så karakteriseras den svenska idrottspolicyn av frivilliga, icke-vinstdrivande och 

medlemsbaserade organisationer. Parallellt med detta så bidrar regeringen med statligt stöd till idrotten 

med krav på motprestationer (Fahlén & Stenling, 2016). Om idrottsföreningarnas syfte skiljer sig från 

statens så finns det en frågeställning om staten i slutändan uppnår sitt syfte. Vidare så skapas det frågor 

om hur man kan ändra idrottsföreningarnas syn på sitt eget syfte och hur man samtidigt legitimerar 

detta så att det accepteras av föreningarna. Det har identifierats att idrottens organisatoriska struktur 

är densamma trots den explosionsartade utvecklingen. Strategi 2025 är ett strategiarbete som mynnat 

ut i en gemensam vision för idrotten i Sverige, framtagen av Riksidrottsförbundet tillsammans med 

SISU och samtliga specialidrottsförbund (RF u.å., a). Strategiarbetet syftar dels till att svensk idrott ska 

vidareutveckla verksamheten så att fler väljer att idrotta under en längre tid. Samtidigt så vill man att 

idrotten ska utvecklas, samverka med andra aktörer och ge bättre möjligheter till att idrotta i en 

förening. Vidare kan detta ske på bekostnad av att föreningarna inte längre förmår sig att tillfredsställa 

sina befintliga medlemmars behov. Frågetecken finns angående huruvida alla aktörer inom idrotten 

gemensamt kan nå de uppsatta målen för Strategi 2025, från Riksidrottsförbundet via 

idrottskonsulenter ner till föreningar på gräsrotsnivå. Fahlén, Eliasson & Wickman (2015) beskriver 

detta problem såsom att idrottsförbunden har mottagit de nya målen/resurserna för att sedan 

vidarebefordra ansvaret för utveckling till nivån under dem. Denna typ av idrottspolitik lämnar 

idrottsföreningar med ett ansvar att uppfylla regeringens mål och detta typ av ansvar är något som 

ibland inte har accepterats. Denna studie ingår i det idrottspedagogiska forskningsfältet och syftar till 

att identifiera konsekvenserna av vad den svenska idrottspolicyn förespråkar samt redovisa hur 

idrottskonsulenterna jobbar med strategi 2025 och vilka utmaningar som följer av 

idrottskonsulenternas arbete med att legitimera strategin.  
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Syfte och frågeställningar 

Den svenska idrottspolicyn karakteriseras av frivilliga, icke-vinstdrivande och medlemsbaserade 

organisationer. Samtidigt bidrar regeringen med statligt stöd till idrotten med krav på motprestationer. 

Strategi 2025 finansieras av statligt stöd och det är slutligen idrottskonsulenternas uppgift att legitimera 

projektet för föreningarna. Studiens syfte är således att undersöka vilka strategier som används av 

idrottskonsulenterna för att föreningarna ska acceptera denna typ av politik och vilka utmaningar som 

finns med en sådan legitimering.  

 

 Vilka legitimerade strategier använder och förespråkar idrottskonsulenterna för att få 

idrottsföreningar att delta i strategi 2025? 

 Vilka utmaningar följer av idrottskonsulenternas arbete med att legitimera Strategi 2025?   
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Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att förklara framväxandet av visionen Strategi 2025 som har flera bakomliggande 

orsaker. Vi åsyftar att tydliggöra vad den svenska idrottspolitiken står för, det faktum att allt fler slutar 

idrotta i en förening och den nya synen på träning och tävling. Vidare så klarläggs idrottens organisering 

och en beskrivning av Strategi 2025. Anledningen till denna bakgrundsbeskrivning är att skapa 

förståelse kring utmaningar som idrotten står inför och hur det ser ut inom de olika organisatoriska 

fälten inom idrotten. Genom denna insikt blir det senare enklare att förstå konsekvenserna av vad den 

interna idrottspolitikens policy förespråkar, de strategier som används för att acceptera en viss politik 

och utmaningarna med en sådan legitimering. 

Allt fler slutar med idrott 

Den svenska idrottspolitiken ska bidra till att hålla oss i rörelse under hela livstiden men de senaste åren 

så har barn och ungdomar slutat idrotta och detta är en problematik som måste lösas för att kunna bidra 

till de uppsatta målen inom Strategi 2025. I stora delar av världen kan samma mönster tydas som 

härstammar från globala trender som urbanisering och digitalisering (RF, b).  För att bryta detta 

mönster så behöver den svenska idrotten förnya sitt koncept för att behålla och attrahera nya 

medlemmar. Enligt RF (u.å., b) ökar vikten av prestation och resultat i takt med ålder vilket skapar 

selektering och rangordning, vilket i sin tur bidrar till att idrottarna själva inte får styra över sin egen 

ambitionsnivå. Idrottandet blir en talangjakt som inte tar hänsyn till att alla utvecklas olika, samtidigt 

som det införs alldeles för tidiga uttagningsprocesser till elit- och distriktslag, särskilda utbildningar och 

landslag (RF u.å., b). Detta klimat har resulterat i att många barn börjar idrotta i tidig ålder och även 

specialiserar sig tidigt i idrottskarriären. Många barn och ungdomar ägnar sig åt ensidig träning som 

varken leder till en ökad motivering eller gynnar utvecklingen hos barnen. Resultatet av detta är att 

många barn känner att de inte passar in eller känner sig ovälkomna i den organiserade idrotten.  

Idrottens breddverksamhet har tagit stryk av detta samtidigt som elitsatsningarna inte heller har 

gynnats (RF u.å., b). 

Ny syn på träning och tävling 

Medlemskurvan inom svensk idrott toppar idag vid 11-åringar och detta är något som svensk idrott ska 

försöka förändra tillsammans med den nya satsningen på Strategi 2025. Centrum för idrottsforskning 

(2018) beskriver hur endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna lyckas uppnå de 

rekommenderade nivåer av daglig fysisk aktivitet. Från tidigare forskning så vet man i dagens läge att 

fysisk aktivitet/idrott har stora positiva effekter på människors livskvalité. RF (u.å., b) beskriver detta 

problem som att det är en av de största utmaningar de har stött på och anser därför att svensk idrott är 

en viktig positiv pusselbit i detta. Mycket tyder på att människor bör fortsätta idrotta långt upp i åldrarna 

och det är speciellt viktigt för barn eftersom det är vid lägre åldrar som man kan bygga upp en 

rörelseförståelse som man kan dra nytta av under hela livet.  

 

I dagens samhälle så lever många ett flexibelt liv och därför bör idrotten anpassas. Riksidrottsförbundet 

vill därför inte att folk ska sluta idrotta bara för att de blir äldre eller för att de inte vill elitsatsa (RF u.å., 

b). De trycker därför på att det inte finns några genvägar för att uppnå en struktur som håller för 

långsiktigt idrottande. De senaste åren har flera olika idrotter försökt attrahera nya medlemmar vilket 

anses som nödvändigt om idrotten ska fortsätta att engagera folk och bli en del av deras liv. Idrotten når 

ut till väldigt många men de vet också vilka de inte når ut till. Strategi 2025 verkar för att idrotten ska 

nå potentiella medlemmar och tydliggör på vilket sätt de ska göra detta. Sverige har idag 20 000 

idrottsföreningar och det är där denna förändring är avsedd att ske, hos föräldrar, ideella ledare, barn 

och ungdomar som avgör hur den framtida idrotten kommer att se ut (RF u.å., b). 
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Idrottens organisering 
År 2018 ökade regeringen det ekonomiska stödet för idrotten och detta utgjorde sammanlagt 1 954 

miljoner kronor (Regeringen, 2017; RF, 2018a). Statens stöd till idrotten har ökat varje år mellan 2010–

2017 (CFI, 2018). Under 2000-talet så har staten finansierat stöd till idrotten genom olika satsningar 

och projekt för att främja barn- och ungdomsidrotten samt för att bidra till ett livslångt idrottande inom 

föreningsidrotten (Norberg, 2011; RF, 2018b). Handslaget startades 2004 och syftade till att under en 

fyraårsperiod tillsätta en miljard kronor till den svenska barn- och ungdomsidrotten (RF, 2018b). 

Idrotten i Sverige är organiserad utifrån en paraplyverksamhet där Riksidrottsförbundet (RF) 

tillsammans med lokala föreningar bildar den väl fungerande och utbredda idrotten inom 

idrottsrörelsen i Sverige. Den svenska idrottsrörelsen består av en traditionell demokrati där RF är 

huvudorganisationen och specialidrottsförbunden (SF) är medlemmar i RF (Svensk idrott, 2012). RF är 

i grunden en ideell förening och driver tillsammans med de olika specialförbunden den svenska idrotten. 

Den röda tråden genom denna verksamhet är vad som sammanflätar dem, genom att ha ett medlemskap 

i SF så blir föreningen även ansluten till RF. Medlemskapet är till en början ett frivilligt avtal som avser 

både rättigheter och skyldigheter. Inom de olika SF så finns det olika distriktsförbund (DF) som kan 

organisera den regionala verksamheten. Genom medlemskapet så skapar medlemmarna ett avtal till 

andra medlemmar och det gäller därför att hålla sig inom ramarna för de olika policys som är framtagna 

för den svenska idrotten (Svensk idrott, 2012).  

 

Det finns idag över tre miljoner medlemmar i den svenska idrotten, 650 000 ideella ledare, 20 000 

föreningar, 71 specialidrottsförbund och dessa organiserar tillsammans mer än 250 olika idrotter. Något 

som är nämnvärt för den svenska idrotten är att dessa 650 000 ideella ledare plus många andra ledare 

jobbar utan lön och ifall dessa ledare skulle ersättas i nivå med outbildade fritidsledare så skulle det 

kosta 20 miljarder kronor för den svenska idrotten. Detta bör alltså uppmärksammas och den svenska 

idrotten ligger i framkant när det handlar om ideell arbetskraft (RF, 2018c). 

Strategi 2025 

Samtidigt som barn och ungdomar slutar idrotta allt tidigare så upplevs det som svårt att komma in i 

föreningslivet för vuxna (RF u.å., a). Tidigare forskning redovisar samhällsförändringar som har 

påverkat idrotten och skapar ett krav på att densamma ska förändra sig. Det finns även en problematik 

i att synen på hur föreningsidrott ska bedrivas skiljer sig på förbundsnivå kontra föreningsnivå 

(Stenling, 2014; Stenling & Fahlén, 2016). På föreningsnivå upplevs ofta ett tävlingsorienterat klimat 

vilken kan sägas är en stor del av den svenska idrotten (Stenling, 2013; 2014; Stenling & Fahlén, 2016). 

Samtidigt ställs det krav från politiken och från förbundsnivå att idrotten ska hjälpa till i samhället och 

vara inkluderande samt öppen för alla (RF, 2009). Sammanfattningsvis så har idrotten ett flertal 

problem att lösa, det finns en organisatorisk problematik, en avhoppsproblematik och även ett stort 

samhällsintresse för vad idrotten kan bidra med ur en hälso- och välmående aspekt. Genom detta så har 

det vuxit fram ett strategiarbete framtaget av RF, vilket kan liknas som en vision för idrotten i Sverige. 

Strategiarbetet omnämns som Strategi 2025 där övergripande mål har tagits fram, vilka är idrottens 

gemensamma mål. Strategi 2025 ska bland annat syfta till att bidra till ett livslångt idrottande, man vill 

utveckla verksamheten så att människor väljer att idrotta i föreningar hela livet. Detta vilar även på 

argumentet om att idrotten är en stark samhällsaktör. Samtidigt vill RF genom Strategi 2025 att Sverige 

ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. För att nå de uppsatta målen i Strategi 2025 så har RF 

även tagit fram fem prioriterade utvecklingsresor. Den första syftar till att skapa en gemensam syn på 

träning och tävling, där alla ska få idrotta utifrån sina egna villkor, träning och tävling ska utformas så 

att den aktive mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet (RF u.å., b). Den andra utvecklingsresan 

syftar till att modernisera föreningar och det ska vara enkelt och välkomnande att bli medlem i en 

förening oavsett bakgrund eller personliga förutsättningar. Vidare så har RF identifierat ett behov av att 

föreningar moderniseras och utvecklas i takt med samhällets utveckling, vilket skulle förenklas om 

föreningar blir allt mer tillgängliga och inspirerande till delaktighet. Den tredje utvecklingsresan 

handlar om att skapa en idrott som är inkluderande och välkomnande för alla. Träningen ska anpassas 

efter individens potens vilket skapar rörelseförståelse. Samtidig ska den socioekonomiska bakgrunden 
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vara oväsentlig för möjligheten att vara med i en förening. Den fjärde utvecklingsresan avser att skapa 

jämställdhet för en framgångsrik idrott. Män och kvinnor ska ha lika stort inflytande i beslutande och 

rådgivande organ. Män och kvinnor ska också ha samma möjligheter till att medverka i såväl den 

idrottsliga verksamheten som inom idrottsliga uppdrag vilka formas för att skapa bästa förutsättningar 

för detta. Den femte och sista utvecklingsresan eftersträvar ett stärkt ledarskap där det finns en vision 

om att tränare, ledare och förtroendevalda inom idrottens olika organisationer ska vara medvetna och 

anpassa sitt ledarskap efter svensk idrotts värdegrund (RF u.å., b).  

 

Gemensamt för de olika utvecklingsresorna inom Strategi 2025 är att de har sitt ursprung från ett behov 

av förändring inom idrotten vilket är påverkat från samhället. Strategi 2025 är RF:s vision och 

tillvägagångssätt för att möta dessa krav och behov från samhället. Det finns dock en stor utmaning med 

att få alla inblandade organisationer, från topp ner till gräsrotsnivå att gemensamt enas i denna vision 

som Strategi 2025 avser. Tidigare forskning har visat på en skild syn på idrott på föreningsnivå och 

förbundsnivå (Stenling 2014; Stenling & Fahlén, 2016), vilket kan påverka utfallet av Strategi 2025. 

Detta är något som RF har identifierat där man beskriver en vanligt förekommande resultatinriktad 

struktur på föreningsnivå, vilket förhindrar den önskade utvecklingen som åsyftas med Strategi2025 

(RF u.å., a). RF har valt att försöka implementera visionen för strategiarbetet via att idrottskonsulenter 

besöker föreningar och berättar om arbetet. Detta för att informationen ska nå gräsrotsnivå, där den 

verkliga förändringen ska ske för ett lyckat utfall. Genom detta så hoppas RF skapa en gemensam syn 

och samverkan inom idrotten för att uppnå målen med Strategi 2025 (RF u.å., c). Vidare kvarstår frågan 

om valet av implementeringsmetod från RF ut till föreningarna fyller sitt syfte och denna studie ämnar 

undersöka detta och dess omständigheter.  

 

Tidigare forskning 

För att tydligt sammankoppla denna studies syfte och frågeställningar till tidigare forskning så delas 

detta avsnitt in i fyra kategorier och dessa åsyftar att förklara framväxten av denna studies 

frågeställningar. De fyra delarna är Idrottspolitikens policy, Top-down decisions inom 

idrotten, Implementeringsstrategier och organisationsidentiteter inom idrotten.  

Idrottspolitikens policys 

Idrottskonsulenternas jobb med Strategi 2025 är att implementera framtidsvisionen ute i föreningarna 

och denna vision har vuxit fram ur krav från staten och den är framarbetad av Riksidrottsförbundet (RF, 

2018d). Därav är det av yttersta vikt att denna studie förklarar tidigare forskning om idrottspolitikens 

policy och möjliga konsekvenser av denna. Dessutom så krävs en sådan insikt för att senare förstå hur 

och varför idrottskonsulenterna legitimerar sina valda strategier.  

 

Idrottspolitik och policys är ofta kopplade till olika mål och finansieringar och i vissa länder är även 

dessa mål kopplade till villkor som övervakas av staten. Detta kan leda till att idrottsföreningarna kan 

känna sig tvungna att organisera sig på ett annat sätt eftersom de känner sig övervakade av staten. 

Svensk idrottspolitik skiljer sig däremot från andra länder då dessa mål istället uppmuntrar 

föreningarna att nå de uppsatta målen (Fahlen & Stenling, 2016). Dessa målsättningar blir således inte 

tvångsmässiga utan bidrar istället till att mindre åtgärder behöver vidtas vid en ny struktur av 

organisationer (Fahlén & Stenling, 2016). Det starka bandet mellan staten, lokala idrottsklubbar och 

ideell arbetskraft har även skapat ett monopol på konkurrenssport i dagens Sverige där kommersiella 

aktörer är en viktig beståndsdel för svensk idrottsutveckling. Vidare så beskriver Fahlén & Stenling 

(2016) att idrottsföreningar i Sverige karaktäriseras av två olika sidor, den tävlingsorienterade 

organiserade idrotten och den frivilliga, icke-vinstdrivande föreningsidrotten.    

 

En stark relation mellan staten och lokala föreningar gör att den svenska idrotten har utvecklat ett 

hållbart idrottande i dagens Sverige. Denna relation har karaktäriserats av ett outtalat kontrakt som har 

gjort det möjligt för staten att kontrollera utgifter och föreningarnas självbestämmande (Fahlén & 
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Stenling, 2016). Trots en stark relation mellan varandra så finns även brister, då fler och fler slutar med 

idrott i tidig ålder (Fahlén & Stenling, 2016). I och med dessa brister så blir det med denna studie extra 

viktigt att undersöka hur konsekvenserna av vad idrottspolitikens policy i Sverige förespråkar. Detta för 

att kunna tydliggöra sambandet mellan idrottspolitikens policy och framväxandet av valda 

implementeringsstrategier samt möjliga utmaningar. Tidigare forskning visar att idrottspolitikens 

policy i Sverige till stor del består av statligt ekonomiskt stöd till föreningar som uppfyller de uppsatta 

kraven och ansöker om detta stöd (Fahlen & Stenling, 2016). Detta kan leda till att föreningar endast 

uppfyller och genomför dessa krav för att få ekonomisk ersättning och positiv publicitet (Stenling, 2014). 

Flera tidigare studier visar att klimatet i flertalet föreningar genomsyras av en tävlingsstruktur (Stenling, 

2013; 2014; Fahlén & Stenling, 2016) medan idrottspolitikens ekonomiska stöd förespråkas av en idrott 

för alla-perspektiv (RF, 2018a; 2018b).  Många föreningars syn på idrott skiljer sig alltså mot statens 

syn. Deras orsaker skiljer sig också åt då staten vill att idrotten ska bidra till samhället och hjälpa till 

med bland annat integration, fostran och folkhälsa (Norberg, 2017; Regeringen 2017) medan en del 

föreningar är mer tävlingsorienterade och vill nå framgång. Detta skapar en grundproblematik där 

statens sätt att ta kontroll över idrotten ofta görs genom olika kravställningar som måste uppfyllas för 

att föreningarna ska kunna legitimera sin verksamhet. Detta är statens sätt att skapa en policy där 

önskade mål kan uppnås och där staten kan styra föreningars beslut i viss mån (Houlihan, 2005; 

Norberg, 2011; Strittmatter, Stenling, Fahlén & Skille, 2018). Ett bakomliggande problem är trots ett 

starkt samband mellan olika aktörer och mycket pengar så finns det inget tydligt mål med vad svensk 

idrott ska använda pengarna till och detta kan vara en bidragande orsak till varför fler och fler hoppar 

av den svenska idrotten (Fahlén & Stenling, 2016).  

Top-down decisions inom idrotten  

Ur ett organisatoriskt perspektiv så är det väsentligt att förstå hur beslut tas i olika organisationer inom 

idrotten i Sverige och utmaningarna med detta, speciellt i organisationerna på gräsrotsnivå där den 

egentliga förändringen ska ske. Tidigare forskning har dels studerat hur beslut som tas av staten eller 

RF sedan uppfattas och tas emot av föreningarna (Stenling, 2013; 2014; Stenling & Fahlén, 2016). Under 

föregående rubrik så redovisades tidigare forskning och idrottspolitikens policy där det redogjordes för 

en differentierad syn på idrott mellan staten och föreningarna. Detta är som tidigare förklarat ett 

grundproblem, vilket även är återkommande när det redovisas för tidigare forskning om vad som avser 

beslut som fattas på en hög organisationsnivå inom idrotten och sedan ska implementeras på 

gräsrotsnivå.  

 

I Sverige så kan vi se att idrotten har fått en allt mer framträdande position på regeringens agenda där 

flera instrumentella mål har bidragit till ökade resurser för att uppnå dessa (Norberg 2017; Regeringen 

2017). Denna process har hjälpt många idrottsorganisationer att moderniseras genom en utveckling 

med hjälp av egenreglering. Idrottsförbunden har mottagit de nya målen/resurserna för att sedan 

vidarebefordra ansvaret för utveckling till nivån under dem. Den typen av idrottspolitik lämnar 

idrottsföreningar med ett ansvar att uppfylla regeringens mål vilket är något som idrottsföreningarna 

ibland inte har accepterat (Fahlén, Eliasson & Wickman, 2015).  Ett exempel är Stenling (2014) som 

undersökte implementeringen av drive-in fotboll i svenska föreningar. Drive-in fotboll är ett projekt där 

fotbollsföreningar kan ansöka om ekonomiska medel för att anordna arrangemang med spontanfotboll, 

där vem som helst kan komma och spela, samtidigt som detta inte är knutet till föreningarnas vanliga 

verksamhet (Stenling, 2013; 2014). Dessa studier visade att flertalet föreningarnas syn på drive-in 

fotboll skiljde sig från deras syn på deras vanliga verksamhet. Detta gjorde att en del av föreningarna 

anordnade drive-in fotboll av andra anledningar än vad som var tänkt från RF:s sida, dessa anledningar 

visade sig vara positiv publicitet för föreningen och/eller ekonomisk vinning (Stenling, 2013). Från RF:s 

sida så var ursprungstanken att få fler barn- och ungdomar i rörelse och i längden att få fler att idrotta i 

en förening (RF, 2009). Detta visar på skillnader i organisationernas syn på den idrottsliga 

verksamheten samt hur ett beslut som tagits på vissa grunder på en högre organisationsnivå yttrar sig 

på ett annat sätt på en lägre nivå. Den stora skillnaden beskrivs i dessa fall som föreningarnas och RF:s 
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olika syn på projektet (Stenling, 2013; 2014).  

 

Implementeringsstrategier 

För att hitta en bra strategi för utvecklingen av svensk idrott så har Strittmatter et al. (2018) använt sig 

av ett ramverk för att identifiera den legitimerande akten inom politiska processer och dessa har delats 

upp i olika undergrupper: Legitimitetsskapande organisationer, källor, ämnen, scenarion och strategier. 

Dessa politiska processer är viktiga för att olika legitimerande handlingar knyts ihop och binder de olika 

politiska faserna tillsammans samt suddar ut skillnaderna mellan dessa. Ett ramverk som i sin tur täcker 

alla steg mellan dessa kan vara ett verktyg för andra organisationer inom idrott som söker nya 

medarbetare (Strittmatter et al., 2018). Några konsekvenser för framtiden kan vara att de personer som 

befinner sig inom idrottsrörelsen inte står fast vid en viss typ av organisationsstruktur och det kan även 

behövas omorganiseras inom organisationen. Den nya politiken för idrottsföreningar är att den inte ska 

döma andra medlemmar, utan den nya idrotten ska kunna vara långsiktig och bred, det vill säga att den 

ska vara till för alla (RF u.å., a). Detta kan krocka med den politik som drivs i många idrottsföreningar i 

dagens samhälle. Implementeringen av en ny idrottspolitik är något som görs med hjälp av strategi 2025 

och syftar till att fylla brister som finns i dagens idrottande. Dagens idrottande ska genomsyra en bra 

hälsa samt möta de samhällsmål som finns i omgivningen men det finns även brister.  

 

Strategi 2025 är avsedd till att öppna dörren för fler personer till den organiserade idrotten och speciellt 

till barn och ungdomar. Stora grupper av barn och ungdomar är idag fysiskt inaktiva och därför har det 

Svenska Idrottsförbundet fått i uppgift att arbeta mer aktivt för att uppmuntra nya grupper att idrotta. 

Resultatet i en studie från Fahlén & Karp (2010) visar på data från författarnas egna forskningsprojekt 

och dessa kompletterades med analyser av 21 rapporter från andra forskningsprojekt i Sverige, som även 

studerade Handslaget. Dessa resultat visar att grupper som redan har varit fysiskt aktiva har till större 

utsträckning tilldelats arenor och fler möjligheter till fysisk aktivitet och idrott. Handslaget syftade till 

att rekrytera nya medlemmar till den organiserade idrotten men resultaten utifrån Fahlén & Karp (2010) 

visar motsatsen. Med andra ord så nådde detta projekt inte några nya grupper och bidraget till sporten 

gynnade de större idrotterna och de traditionella aktiviteterna. Det övergripande syftet med Handslaget 

har som tidigare nämnt varit att rekrytera nya medlemmar till den organiserade idrotten och detta är 

enligt Fahlén & Karp (2010) inte en effektiv motor för att ändra befintliga strukturer inom idrotten. 

Istället har detta förstärkt den tidigare strukturen av idrotten och den traditionella idrottsprestandan. 

Fahlén et al. (2015) skriver att det verkar som att makten och den informella myndigheten att reglera 

gräsrotsaktiviteten i idrotten medför att idrottspolitiken inte lyckas genomföra politiken från toppen till 

gräsrotsaktiviteterna. Detta eftersom idrottsföreningarna inte var varit villiga att genomföra 

förändringar i sitt egna distriktsförbund.   

Organisationsidentiteter inom idrotten 

När en strategi ska implementeras så måste det finnas en tydlig ram för att den nya strukturen ska kunna 

sammanfläta alla inblandade parter som ska ingå i den nya strukturen. Detta är ett problem som den 

svenska idrotten har stött på och bör därför belysas. Genom att implementera en ny strategi där alla 

parter inte är med på att ta det ansvar som krävs, så brister denna sammanflätning någonstans (Fahlén 

& Stenling, 2016). Organisationsidentitet handlar i detta fall om att föreningarna ska kunna identifiera 

sig med den typ av struktur som finns och vilka mål samt värderingar som finns inom föreningen. Fahlén 

& Karp (2010) beskriver att det finns flertal studier som beskriver problematiken kring struktureringen 

inom den svenska idrotten. Detta kan kopplas till organisationsidentiteter och RF:s påverkan på 

idrottsföreningarnas identitet. Då RF:s och Regeringens ställning är så stark så kan den försöka styra 

föreningarna. En fråga blir således hur detta påverkar föreningarnas organisationsidentitet. Vidare 

menar Fahlén & Karp (2010) att den svenska idrotten präglas av krav och regler, följderna av detta är 

något som idrottsföreningarna måste acceptera för att kunna få stöd och legitimitet. 
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Teoretiska utgångspunkter   

Denna studie har en utgångspunkt i det organisationsteoretiska fältet där ett institutionellt perspektiv 

är centralt i detta sammanhang. Det organisationsteoretiska fältet undersöker varför och hur 

organisationer handlar som de gör samt möjliga konsekvenser av detta (Greenwood, Oliver, Sahlin & 

Suddaby, 2008). Vidare så har vi valt att använda oss av den institutionella teorin som teoretiskt 

ramverk för denna uppsats. Detta innebär att vi kommer att diskutera resultatet i denna studie utifrån 

ett institutionellt perspektiv samtidigt som kopplingar till tidigare forskning utförs.  

 

Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver att användningsområdet för institutionell teori är stort och den 

används bland annat till att redogöra för olika organisatoriska fenomen. Denna studie syftar till att skapa 

kunskap om arbetet och identifiera konsekvenserna av vad den interna idrottspolitikens policy 

förespråkar, de strategier som används för att acceptera en viss politik och utmaningar med en sådan 

legitimering. Uppbyggnaden av det svenska idrottssystemet har presenterats för att tydligare skapa en 

bild över hur struktureringen ser ut, och vilka vägar ett beslut går innan det når implementeringsfasen. 

Eftersom denna studie försöker att identifiera samt förklara framväxten och utmaningarna med vilka 

implementeringsstrategier som idrottskonsulenter använder sig av, så anser vi att den institutionella 

teorin med organisationsfält och legitimerande processer hjälper till att förklara studiens syfte.  

 

Eriksson-Zetterquist (2009) menar att ett stort fokus i institutionell teori handlar om hur en 

organisation påverkas av andra organisationer och hur de tar till sig idéer om förändring samt hur de 

hanterar dessa idéer. Eftersom detta är en kärna inom den institutionella teorin så föreligger det 

passande för denna studie eftersom den avser att studera hur organisationer inom ett fält påverkar och 

påverkas av varandra. Vi åsyftar även att redovisa för både inre- och yttre påverkansfaktorer vilket den 

institutionella teorin gör. Utifrån detta så kommer ett teoretiskt ramverk att skapas, vilket senare 

kommer att användas för att analysera resultaten, med syfte att skapa en förståelse för resultaten som 

redovisas. Fortsättningsvis i denna del så kommer en övergripande förklaring av institutionell teori att 

presenteras. Därefter kommer begreppet legitimitet att förklaras och även tydliggöras vad det fyller för 

funktion i denna uppsats. Efter det så följer en redogörelse för legitimerande metoder där strategier för 

legitimering presenteras. Slutligen presenteras utmaningar med legitimering, följt av en 

sammanfattning av hur institutionell teori och utvalda begrepp kommer att användas i denna studie.  

Institutionell teori  

Genom detta avsnitt så avses att presentera institutionell teori, vilken används för att skapa en större 

förståelse för det organisatoriska fält som undersöks i studien. Institutionellt synsätt belyser hur 

handlande i organisationer följer det som tas för givet, hur olika organisationer påverkas av andra 

organisationer i sin omgivning samt hur de ser på idéer som handlar om förändring (Eriksson- 

Zetterquist, 2009). För att skapa en större förståelse för vad den institutionella teorin innebär så är det 

förslagsvis sunt att försöka reda ut begreppet och betydelsen av teorin med hjälp av forskare inom 

området. Den institutionella teorin har en central tanke om att “institutioner växer fram när människor 

konstruerar deras sociala verklighet” (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 7). Teorin är baserad på idén om 

att organisationer karaktäriseras av oklara mål och av den anledningen anpassar sig till miljön för att 

skapa legitimitet för deras aktiviteter (Fahlén & Karp, 2010). För att göra kopplingen till organisatoriska 

fält så menar Scott & Meyer (1994) att den grundläggande principen är att organisatoriska miljöer 

karaktäriseras av regler och krav som varje organisation måste uppfylla om de ska få och skapa 

legitimitet och stöd. Redan tidigare så var Meyer & Rowan (1991) inne på samma spår när man beskrev 

institutioner som regler som tas för givet och supportas av den allmänna åsikten eller av lagen. Vidare 

så kan det sägas att en stor del av institutionell teori handlar om att organisatoriska beteenden är 

influerade av och från institutioner. Oliver (1991) beskriver institutioner som värderingar, idéer och 

vanliga sätt att göra saker på, han menar vidare att detta blir accepterat på grund av vanor, historia och 

traditioner.  
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Institutionell teori belyser även hur organisationer ändras och hur de steg för steg utvecklas för att bli 

stabila organisationer. Ett klassiskt synsätt inom organisationsteorin är att se organisationer som 

rationella verktyg för att på så sätt uppnå de uppsatta målen. För att nå dessa mål så väljer 

medlemmarna i organisationen mellan olika medel. Verksamheter planeras och i arbetets vardag följer 

medlemmarna dessa planer, förändringar planeras för att sedan verkställas för att uppnå avsedda 

resultat. Tanken med detta är att organisationer ska förbli opåverkade av trender och mode i omvärlden 

så att de sedan kan stå som en stabil organisation när modet och trenderna i världen svänger (Eriksson-

Zetterquist, 2009). DiMaggio & Powell (1983) menar att institutioner och organisationer verkade 

reproducera strukturer inom sina organisatoriska fält för att på så sätt bli självupprätthållande. För att 

förklara denna homogenitet inom de organisatoriska fälten så använde de sig av organisationsfält och 

isomorfism. Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver organisationsfält som belysande av det faktum att 

omgivningen skapar och skapas av organisationer, isomorfism beskrivs som att det ger förståelse för hur 

organisationer inom samma fält tenderar att likna varandra i formen. Därav kan organisationsfält och 

isomorfism ses som två verktyg för att förklara den institutionella teorin. Inom de organisatoriska fälten 

så kan organisationer skapa sig en legitimitet för att överleva och det finns ett intresse i att undersöka 

just varför organisationer inom samma fält tenderar att likna varandra (DiMaggio & Powell, 1983; 1991).  

 

Enligt DiMaggio & Powell (1983) så består ett organisationsfält av organisationer som bidrar med en 

framstående del i organisationernas vardag. Vidare menar dem att desto mer organisationer inom ett 

fält är beroende av centrala resurser, desto mer kommer de att interagera med varandra. Vanligt 

förekommande är att organisationsfält struktureras utifrån en dominerande institution, frivilliga 

föreningar etcetera (Czarniawska-Joerges, 1992). Detta kan liknas vid RF i detta fall som får ses som en 

dominerande institution vilken har som uppgift att bland annat fördela statens anslag till idrottsrörelsen 

samt ta fram riktlinjer och förslag på hur bra idrott ska genomföras (RF, 2015). Det kan vidare tilläggas 

att de enskilda organisationerna inte påverkas direkt av andra organisationer, snarare så påverkas 

organisationen som en verkan av förändringar i strukturen inom deras organisatoriska fält. Dessa fält 

kan skapas när olika parter inom ett område börjar ha kontakt med varandra. Detta möjliggör skapandet 

av ett nytt organisatoriskt fält som har föregåtts av förändringar i strukturen inom de organisatoriska 

fälten (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

DiMaggio & Powell (1983; 1991) menar att institutionella normer skapas och behålls genom tvingande, 

mimetiska och normativa isomorfiska processer. De säger vidare att organisationer ofta blir belönade 

för att agera på samma sätt som liknande organisationer, vilket är ytterligare en aspekt i bibehållandet 

av den institutionella strukturen. De tvingande krafterna inom den isomorfiska processen härstammar 

från politiska beslut och det är statens sätt reglera utfall och kontrollera (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Detta kan liknas vid när det anstiftas en ny lag eller när det tas fram nya riktlinjer som underliggande 

organisationer måste anpassa sig till. De imiterande krafterna inom den isomorfiska processen grundar 

sig i en osäkerhet i vissa situationer som gör att organisationer imiterar andra liknande organisationer. 

Detta kan ske både medvetet och omedvetet i strävan att bli en framgångsrik organisation (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Den normativa delen i den isomorfiska processen härstammar från utbildningar och 

professioner där det förespråkas vilket som är det rätta sättet att göra saker på. Professionalism i detta 

fall avser medlemmars gemensamma strävan efter vilka metoder och förhållanden som ska gälla för 

deras arbete (Eriksson-Zetterquist, 2009). Sammantaget så utgör dessa tre komponenter isomorfiska 

processer vilka kan användas som förklaring till varför organisationer handlar som de gör inom 

organisationsfälten. Sammanfattningsvis så har nu den institutionella teorin övergripande beskrivits, 

de organisatoriska fälten har förklarats och de institutionella normerna har tydliggjorts. 

Komponenterna kommer sedan att sättas i ett sammanhang inom det idrottspedagogiska fältet och 

framförallt inom denna studie för att förstå denna studies resultat utifrån den institutionella teorin.  

Legitimitet  

Legitimitet är ett begrepp som ofta används inom den institutionella teorin och begreppet är även 

centralt i denna studie då den avser att studera vilka legitimerade strategier som idrottskonsulenterna 

använder och vilka utmaningar som följer av legitimerandet. För att koppla legitimitet till institutionell 



 

 10 

teori och organisationsfält så menar Child & Smith (1987) att organisationer inom samma 

organisationsfält ofta delar samma sätt att tänka. Vidare så menar de att samma sätt att tänka om vad 

som anses legitimt ofta refereras till som institutioner. Maurer (1971, s.361) beskriver legitimitet enligt 

följande “Legitimation is the process whereby an organization justifies to a peer or superordinate system 

it right to exist”. Enligt denna beskrivning av legitimitet så kan en större förståelse skapas för länken 

mellan RF, ner till idrottskonsulenterna och ut till föreningarna. Begreppet har senare utvecklats och 

förklaras på liknande sätt av andra forskare. Till exempel så definierar Deephouse et al. (2016, s.32) 

legitimitet enligt “Appropriateness of an organization to a social system in terms of rules, values, norms 

and definitions”. En liknande beskrivning går att hitta i Suchman (1995, s.574) som beskriver legitimitet 

såsom “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 

proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs and 

definitions”. För att sammanfatta de två sistnämnda citaten så innebär legitimitet alltså att 

organisationer handlar utefter vad som är lämpligt och önskvärt inom de normer, regler och värderingar 

som gäller.. Vidare så beskriver Suchman (1995) legitimitet som något som är socialt konstruerat men 

när man ser på det utifrån så är det objektivt. Vidare menar han att en organisation plötsligt kan börja 

skilja sig från rådande normer men fortfarande behålla sin legitimitet för att det går obemärkt förbi. 

Samtidigt betonar han att vad som anses legitimt förändras över tid eftersom normer är föränderliga. 

Barley (2017) belyser att legitimering är en process och detta kan öka förståelsen om begreppet då 

legitimering aldrig är något som blir färdigt utan det är en pågående process. I denna uppsats så 

undersöks bland annat idrottskonsulenternas implementeringsstrategier och därav är legitimeringen av 

dessa centrala i sammanhanget för att skapa förståelse om vilken typ av legitimitet som används för att 

implementera Strategi 2025. Detta för oss in på legitimerade metoder och exempel på dessa.  

Legitimerande metoder och kategorier 

Zucker (1987) menar att organisationer ofta blir pressade från staten att styras i deras sökande på 

legitimitet, detta gör också att fokuset på de faktiska uppgifterna som finns inom organisationen 

åsidosätts. Men det finns legitimerande strategier och metoder för att förklara varför organisationer 

jobbar som de gör eller varför de gör förändringar. Ashforth & Gibbs (1990) lyfter fram två olika typer 

av legitimerande strategier eller två olika meningar genom vilka organisationer söker legitimitet. Dessa 

kallas för substantiell- och symbolisk legitimitet. Den substantiella legitimiteten innebär övergripande 

förändring inom organisationens struktur och mål, men även förändringar i processer och socialt 

institutionaliserade praktiker. Den symboliska legitimiteten däremot beskrivs snarare som att istället 

för att förändra sitt sätt inom organisationen så försöker organisationen istället att porträttera och göra 

en symbolisk förändring. Detta görs för att organisationen ska verka vara legitim gentemot de rådande 

värderingar och normer som finns (Ashforth & Gibbs, 1990).  

 

Förutom de två legitimerande metoderna så finns det tre olika kategorier som legitimitet delas in i. Dessa 

beskrivs av Suchman (1995) som pragmatisk legitimitet, moralisk legitimitet och kognitiv legitimitet. I 

denna uppsats så avser vi att återkoppla till dessa när resultatet diskuteras men nedan följer en närmare 

beskrivning av dess innebörd. Pragmatisk legitimitet kan beskrivas som att den vilar på organisationens 

eget intresse och dess närmaste publik. Suchman (1995) förklarar vidare att denna typ av legitimitet kan 

beskrivas som en typ av utbytes legitimitet mellan organisationen och de närmast intresserade. Moralisk 

legitimitet grundar sig i om en aktivitet är den rätta saken att göra snarare än att den ger vinning. Vidare 

beskrivs kognitiv legitimitet som en socialt konstruerad legitimitet där större meningsfulla system utgör 

detta (Suchman, 1995), vilka exempelvis kan liknas vid statliga system. Dessa är sociala strukturer som 

är svåra att ifrågasätta till skillnad från den pragmatiska och moraliska legitimiteten. En till skillnad 

mellan kategorierna är att den pragmatiska vilar på en typ av publikt egenintresse vilket varken den 

moraliska eller den kognitiva gör. Samtidigt dessa legitimerande metoderna så menar Schofield (2004) 

att det är vanligt att organisationer inte ger utförarna tillräckligt med verktyg samt kunskap för att 

implementera förändringar längre ner i organisationsleden. Därav så kan problem uppstå i det 

avseendet att utförarna, i detta fall idrottskonsulenter, kan ha valt metod men saknar verktyg för att 

genomföra detta. 
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Utmaningar med legitimering 

Som beskrivet ovan så finns det flera olika metoder och strategier för ledare och 

organisationsmedlemmar att använda inom sina respektive kulturella miljöer (Ashforth & Gibbs, 1990; 

Oliver, 1991). Suchman (1995) menar att ingen organisation kan tillfredsställa all publik eller berörda 

parter, samtidigt så är det en utmaning att genom legitimerande metoder skapa skillnad i den 

utsträckning så att organisationens aktiviteter ses som åtråvärda, rättfärdigade och lämpliga inom den 

aktuella kulturella kontexten. Något som Suchman (1995) beskriver som viktigt inom kulturella 

processer är kommunikationen mellan organisationer och deras intresserade. Fortsättningsvis så 

beskriver han detta som en stor utmaning då det krävs att organisationen och/eller ledarna skickligt 

hanterar olika legitimerande metoder, samtidigt som det krävs en medvetenhet om vilka metoder som 

passar in i olika situationer. Suchman (1995) beskriver tre olika stadier med legitimering och dess olika 

utmaningar, dessa är; Skaffa legitimitet, upprätthålla legitimitet och reparera legitimitet. Nedan 

presenteras stadiet; Skaffa legitimitet ytterligare eftersom vi anser att detta begrepp går att använda i 

den analyserande fasen av resultatet, där idrottskonsulenternas implementeringsstrategier och 

utmaningar ska evalueras.  

Skaffa legitimitet 

När en ny aktivitet påbörjas så har organisationen/organisationerna som uppgift att skaffa legitimitet 

och vinna acceptans för aktiviteten och/eller för sin egen legitimitet som utövare (Suchman, 1995). Inom 

detta så beskrivs två olika utmaningar där den ena innebär att innovatörer måste lägga mycket tid på att 

skapa en känsla av att de nya ansträngningarna definierar en sektor som existerar oberoende av 

särskilda befälhavare (Aldrich & Fiol, 1994). Denna utmaning brukar vara närvarande när nya 

aktiviteter är tekniskt problematiska eller dåligt institutionaliserade och Zucker (1983) menar att detta 

ofta uppstår när nya aktiviteter integreras under paraplyet av större organisationer som tas för givet. 

Vidare menar han att sektoriella pionjärer emellertid kan behöva distansera nya aktiviteter och 

presentera det i en annan form för att skapa legitimitet. Den andra utmaningen som beskrivs enligt 

Suchman (1995) innehåller två väsentliga delar. Dels så är det en utmaning att skapa nya lojala enheter 

och dels så är det en utmaning att övertyga tidigare befintliga enheter att låna stöd. Enligt Ashforth & 

Gibbs (1990) så kommer anhängarna att vara som mest motvilliga när de aktuella organisatoriska 

teknologierna är osäkra eller riskabla och när organisatoriska mål utmanas.  

Sammanfattning 

I denna studie används den institutionella organisationsteorin tillsammans med legitimering och dess 

begrepp för att tolka resultatet. Den institutionella teorin kommer att bidra med att skapa förståelse för 

konsekvenserna av vad den interna idrottspolitikens policy förespråkar, de strategier som används för 

att acceptera en viss politik och utmaningarna med en sådan legitimering. Vidare så avses det att 

sammanfatta de begrepp som kommer att vara centrala för denna studie. Först och främst så utgår 

denna studie från den tolkning som har lyfts fram av den institutionella teorin samt tolkning av 

begreppet legitimitet. Denna studie kommer även att utgå från de två olika meningarna genom vilka 

organisationer söker legitimitet; Substantiell- och symbolisk legitimitet. Dessa kan användas för att 

skapa förståelse för Strategi 2025, dess bakgrund, och de olika inblandade organisationernas mening. 

Dessutom kommer Suchman (1995) kategorier; pragmatisk legitimitet, moralisk legitimitet och 

kognitiv legitimitet att användas för att kunna sätta dessa i perspektiv inom idrottsrörelsen. Till sist så 

kommer de utmaningar som lyfts fram med legitimering att jämföras mot det framkomna resultatet och 

stadiet; skaffa legitimitet kommer att sättas in i perspektivet om idrottskonsulenternas 

implementeringsstrategier. Detta för att skapa förståelse och hitta samband med vanliga utmaningar 

inom den valda teorin och denna studie.  
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Metod 

Den huvudsakliga metoden för arbetet är skuggning som även har kompletterats med intervjuer för att 

komma åt ytterligare information inom ämnet. Tillsammans har undertecknade utformat ett 

skuggningsprotokoll och en intervjuguide för att samla in datamaterialet (se bilaga 2 & 3). 

Metodavsnittet avser att redovisa för; forskningsprocess och design, urval och genomförande, 

konstruktion av skuggningsprotokoll, konstruering av intervjuguide, analys, forskningsetiska principer 

och tillförlitlighet.   

Forskningsprocess och design 

Studien syftar till att undersöka hur idrottskonsulenter jobbar med strategi 2025 mot föreningar och 

därför valdes en kvalitativ metod i form av skuggning som kompletterades med intervjuer för att skapa 

en djupare förståelse kring området. Skuggning anses kunna svara till syftet och frågeställningar på ett 

tydligt sätt eftersom denna metod innebär att forskaren kommer nära de personer som är avsedda att 

studeras (Czarniawska, 2007). För att få ett tydligare svar på frågeställningar så tillämpas 

semistrukturerade intervjuer med tanke om att generera en bredare bild av den valda forskningsfrågan. 

Intervjuguiden och skuggningsprotokollet är skapta för att fylla kunskapsluckorna kring tidigare 

forskning inom den tidigare presenterade forskningen inom områdena idrottspolitikens policy, top-

down decisions inom idrotten, organisationsidentiteter inom idrotten och implementeringsstrategier. 

Genom att studera dessa tidigare forskningar och koppla det till strategi 2025 så avser studien att bidra 

till ökad kunskap inom svenska idrott och specifikt för den studerade regionen.  

 

Czarniawska (2007) beskriver skuggning som att verkliga situationer ska studeras under en viss tid och 

detta har använts för att förstå varför idrottskonsulenter gör på ett visst sätt när de syftar till att 

implementera strategi 2025 hos föreningar. Skuggning är en kvalitativ forskningsteknik som inte har 

använts speciellt ofta och som knappt blivit kritiskt diskuterad i den sociala forskningslitteraturen. Det 

anses vara en klassisk metod som använts i några av de mest klassiska studierna som handlar om 

management. Det är en bra metod för att skapa en övergripande bild om det som skuggas (Seonaidh 

McDonald, 2005). Metoden bidrar till att upptäcka verkligheten om vad människor verkligen gör inom 

ett visst sammanhang och skiljer sig istället mot vad de säger att de gör (Czarniawska, 2007). Under ett 

antal skuggningar har idrottskonsulenterna studerats för att få en övergripande bild kopplat till 

forskningsfrågan. Data har genererats under en kort tid och för att få en ännu bättre förståelse kring 

varför idrottskonsulenterna gör som de gör så har det även tillämpats semistrukturerade intervjuer 

innan samt efter skuggningarna. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer som kompletteringsmetod 

passar bra med syftet till arbete i och med att det grundar sig i att intervjuer ger respondenten ett tillfälle 

att besvara frågorna utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2011; Creswell, 2013; Kvale 

& Brinkmann, 2014). När semistrukturerade intervjuer genomförs så utgår forskarna från en 

intervjuguide som involverar relevanta frågor samtidigt som det finns utrymme för forskarna att ställa 

relevanta följdfrågor. På detta sätt så skapas det en viss frihet för respondenten i och med att de själva 

får utforma svaren samtidigt som forskaren kan fördjupa sig i respondenternas upplevelser genom att 

ställa följdfrågor (Bryman, 2011; Creswell, 2013). Denna typ av intervjumetod har genomsyrat 

intervjuerna där vi utgått från samma intervjuguide (se bilaga 2) under varje intervjutillfälle, men även 

kompletterat varje enskild intervju med följdfrågor om det var något som var otydligt. Detta för att 

fastställa vad som menades med eventuella oklarheter som uppstod. Frågorna var utformade såsom; 

Varför sa du/gjorde på det här sättet? Vilken formaliseringsgrad har föreningen? Var detta ett typiskt 

föreningsmöte? och brukar det se annorlunda ut? 
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Urval och genomförande 

Denna studie baseras på data som är insamlat från endast ett av de större distrikten i Sverige. Motivet 

grundar sig bland annat i en förmodan om att detta distrikt skulle ha kommit långt i sitt arbete med 

Strategi 2025. Vid en första kontakt med det valda förbundet så kontaktades distriktsidrottschefen via 

ett informationsbrev där studien redogjordes kortfattat och en förfrågan anlades om tillåtelse att 

observera och intervjua ett antal idrottskonsulenter (se bilaga 1). Vidare så fortlöpte kontakten där 

distriktsidrottschefen gav förslag på vilka idrottskonsulenter som skulle passa bäst ihop med de tider 

som studien var avsedd att utföras under och vilka idrottskonsulenter som hade inplanerade 

föreningsmöten under denna tid. Urvalet styrdes på så sätt av det valda distriktet men uppfyllde 

samtidigt urvalskriterierna såsom att det skulle vara idrottskonsulenter inom det valda distriktet, där 

två idrottskonsulenter föll bort inom urvalet. Urvalskriterierna var även styrt till att tillämpa en intervju 

i samband med ett skuggningstillfälle. Utöver fyra föreningsträffar och fyra föreningsmöten så utfördes 

ett skuggningstillfällle på ett tränarforum och en föreningsträff där tre föreningar deltog. Dessa tillfällen 

ansågs ha en stark koppling till strategi 2025 och vara en stor del i idrottskonsulenternas sätt att 

implementera strategin, så dessa ansågs relevanta till vad studien är avsedd att studera.  

 

Genomförandet av skuggningar och intervjuerna bestod som tidigare förklarat av sex olika skuggningar 

och fyra intervjuer. Innan varje intervju planerades tid och plats med enskild konsulent för att kunna 

utföra dessa intervjuer. Tiderna och platserna låg ofta relativt nära skuggningstillfället som skulle ske 

strax efter intervjun och idrottskonsulenterna fick välja själva vart och när de ville att intervjun skulle 

ske, detta som en bekvämlighetsåtgärd för idrottskonsulenterna. Efter varje dag så analyserades den 

insamlade datan tillsammans mellan forskarna för att diskutera igenom vad datan egentligen innebar 

samt för att fastställa att ingen information hade undgått och för att återigen undvika missförstånd. 

Skuggningsteknik och skuggningsprotokoll 

Czarniawska (2007) beskriver olika tekniker för skuggning och potentiella fördelar samt nackdelar med 

dessa. Det presenteras även fyra olika tekniker varav främst två ligger till grund för studien. Den första 

tekniken kallas för logs vilken är en systematisk metod som samlar den observerade aktiviteten (se 

bilaga 3). Dessa loggar har i detta fall grundats i ett observationsprotokoll som utformats med 

målsättningen att svara till studiens syfte och frågeställningar. Protokollet innehåller tre olika teman 

vilka i sin tur innehåller olika undergrupper med koppling till de teman som valts. De tre olika teman 

som valts är; innehåll, kommunikation och material/rekvisita, och dessa valdes för att de framförallt 

anses svara till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Innehåll syftade till att analysera idrottskonsulenternas innehåll i det som kommunicerades i samband 

med skuggningstillfällena och dess koppling till Strategi 2025. Vidare befattas innehåll av 

underkategorier som syftar till att bidra med kunskap mot de fem olika utvecklingsresorna som är 

framtagna som en arbetsmodell mot strategi 2025. Dessa undergrupper är; specifik resa eller alla, resan 

del av deras identitet, formaliseringsgrad och praktiska handlingar. Kommunikation syftar till att 

bidra till den väg som konsulenten kommunicerar med föreningarna på olika sätt och undergrupper som 

ingår i denna är; förklaras/involveras eller bestäms förändring, förklaring av vilket problem 

förändringen ska lösa och kommuniceras utmaningar? Kategorin material/rekvisita handlar om det 

utbildningsmaterial, information och underlag som idrottskonsulenten använder sig av vid olika 

föreningsmöten (skuggningstillfällen). Undergrupper i denna kategori är generell och specifik. Utifrån 

dessa kategorier så har det kunnat identifierats vilka legitimerade strategier som idrottskonsulenterna 

använder för att få föreningar att delta i Strategi 2025 via innehållet i deras kommunikation, deras sätt 

att kommunicera och deras användande av olika material för detta. Skuggningsprotokollet har legat till 

grund under skuggningarna. Under skuggningarna är det viktigt att inte fastna vid enstaka saker och 

försöka ha en objektiv blick för att inte placera in datan i något fack och detta för att undvika 

störningsmoment under själva skuggningen (Czarniawska, 2007). 
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För att komplettera skuggningsprotokollet så valdes ytterligare en skuggningsmetod vilken benämns; 

diary. Denna metod tillåter observatörerna att skriva ner intryck och mer löpande förklara vad som sker 

under skuggningstillfällena. Fördelen med denna metod är att det skapas en rik och detaljerad källa av 

den observerade aktiviteten. Dock så finns det en risk med att datamaterialets värde kan variera 

beroende på observatörens talang och preferenser (Czarniawska, 2007). Genom skapandet av 

observationsprotokollet som låg till grund för skuggningstillfällena, vilken vi även hade i åtanke vid 

skrivandet av våra diaries, så anses det att risken av att lita på sina egna preferenser minimerandes och 

det fanns också ett protokoll att förhålla sig till. Det bör även tilläggas att detta protokoll var utformat 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genom att skriva diaries, kompletterat av 

skuggningsprotokoll så anser vi att möjligheten ökar för att identifiera vilka strategier som 

idrottskonsulenterna förespråkar inom Strategi 2025. Genom att den insamlade datan från 

skuggningstillfällena kommer från två skuggningsmetoder så anser vi oss även ha en större chans att 

identifiera frågeställning två; Vilka utmaningar följer av idrottskonsulenternas arbete med att 

legitimera Strategi 2025? Då denna frågeställning delvis är ett resultat av frågeställning ett så 

underlättade det för undertecknade att dels ha två skuggningsmetoder att utgå från samtidigt som 

studien kunde kompletteras med intervjumaterial.  

Konstruering av intervjuguide  

Intervjuguidens frågor syftar till att komplettera skuggningsmetoderna och på så sätt kunna bidra till 

en större kunskap inom forskningsfrågan. Till en början formulerades intervjuguiden så att 

idrottskonsulenterna fick svara på frågor om sig själva och deras roll i organisationen, detta för att tidigt 

skapa en uppfattning om idrottskonsulenten. Detta följs sedan av frågor såsom hur idrottskonsulenten 

jobbar med strategi 2025, hur arbetsuppgifterna ser ut och hur mycket tid som läggs på strategi 2025 

inom deras arbetssätt. Dessa frågor formulerades för att kunna smalna av bilden av strategi 2025 och få 

en större inblick i hur de jobbar med projektet, för att sedan utgå från hur distriktet arbetar med 

strategin. Syftet med detta var att ta reda på om idrottskonsulenterna inom det valda distriktet utgår 

från alla fem utvecklingsresor, vem som gör vad samt hur mycket fokus som läggs på andra 

arbetsuppgifter. Intervjuguiden fortsätter sedan med frågor såsom hur många föreningsträffar 

idrottskonsulenten skulle uppskatta att de har med ändamålet att implementera strategi 2025 samt vilka 

andra arbetsuppgifter idrottskonsulenten har kring själva strategiarbetet. Till exempel förberedelser, 

planering och utbildningar. Avslutningsvis så presenterar intervjuguiden frågor om vad 

idrottskonsulenten tycker om strategi 2025 och den arbetsmodellen som de befinner sig inom. 

Intervjuguiden är uppbyggd på ett sätt så att det tidigt ska ge forskarna en bild av vem 

idrottskonsulenten är och en del information om deras bakgrund. Den fortsätter senare med att smalna 

av mer och mer för att sedan avsluta med vad idrottskonsulenten tycker och tänker om arbetsmodellen 

och strategi 2025. Detta kan tänkas likna en trattmodell som ska innehålla den information som är svår 

att hämta från de olika skuggningarna där forskarna främst får en egen uppfattning utifrån 

skuggningstillfällena. Intervjufrågorna är utformade så att de kan svara på och syfta till att skapa 

kunskap om arbetet och identifiera konsekvenserna av vad den interna idrottspolitikens policy 

förespråkar, vilka strategier som används för att acceptera en viss politik samt utmaningarna med en 

sådan legitimering. 

Analys 

Materialet har analyserats utifrån en tematisk analys eftersom den har en tydlig struktur genom hela 

processen och det ökar studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys 

är vidare en metod som är användbar när det handlar om att identifiera, analysera och rapportera olika 

teman eller mönster i ett empiriskt material. Tematisk analys är ett verktyg för att organisera data och 

beskriva den mer i detalj och en fördel med metoden är att den är flexibel. Metoden går även att använda 

när den är knuten till en viss teoretisk eller epistemologisk position (Braun & Clarke, 2006). Om vi inte 

vet hur individer har gjort vid analyseringen av data eller vilka antaganden som ligger till grund för 

analysen så blir det svårt att utvärdera, jämföra eller syntetisera forskningen med andra studier som 

finns inom området (Braun & Clarke, 2006). 
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Materialet har bearbetats utifrån de fem steg som Braun & Clarke (2006) har beskrivit. Intervjuerna har 

transkriberats ordagrant och därefter så lästes materialet tillsammans med skuggningsanteckningar 

igenom två gånger för att skapa en viss övergripande kunskap om materialet. Efter detta så lästes 

materialet igenom ännu en gång och detta samtidigt som det kodades genom en meningskoncentrering 

där längre stycken pressades samman till ord, fraser och kortare meningar samtidigt som potentiellt 

användbara citat markerades ut, Detta för att lättare kunna hitta dessa i texten vid bearbetning av 

resultatet (Braun & Clarke, 2006). När dessa ord, fraser och kortare meningar var skapade så bildade 

de tillsammans koder. När hela materialet var kodat så kunde det tredje steget i Braun & Clarke (2006) 

analysprocess inledas. Steg tre handlar om att de genererade koderna ska bli till teman och detta gjordes 

enligt att varje kod gjordes om till ett tema i form av att de sattes in i ett tema som hörde till respektive 

kod. Slutligen så genererades olika teman som ännu inte var sorterade men samtidigt gick att knyta an 

till studiens frågeställningar. Det är forskaren som själv bestämmer hur ett tema ska konstrueras och 

det finns inga precisa riktlinjer att använda sig av (Braun & Clarke, 2006). Inom steg fyra så granskades 

koderna och teman för att sedan flytta om vissa koder till ett annat tema som var med lämpat för den 

specifika koden. En tematisk analys är ingen linjär process utan det går att flytta sig flera gånger mellan 

de olika stegen i analysen (Braun & Clarke, 2006). Slutligen var det dags att inleda steg fem, detta steg 

definierade och namngav slutliga teman. Detta resulterade i att vissa teman gick ihop med varandra och 

fick ett gemensamt namn medan andra plockades bort eftersom de inte var relevanta mot studiens syfte 

och frågeställningar. De slutgiltiga teman döptes till; idrottskonsulenternas implementeringsstrategier 

för strategi 2025, vad påverkar idrottskonsulenternas val av implementeringsstrategier, 

idrottskonsulenternas sätt att kommunicera med föreningarna och utmaningarna med 

idrottskonsulenternas försök att legitimera strategi 2025. Dessa innefattade även vissa 

underkategorier som kopplats till varje specifikt tema. 

Forskningsetiska principer 

Studien följer de etiska riktlinjerna som är uppsatta för forskning. Studiens respondenter har fått ta del 

av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har presenterat. Dessa etiska riktlinjer 

förhåller sig till informations-, konfidentalitet-, samtyckes- och nyttjandekravet och dessa riktlinjer har 

idrottskonsulenterna accepterat. Ett mail skickades ut till ansvarig chef för det valda distriktet som 

sedan vidarebefordrades till idrottskonsulenterna. Detta medförde att idrottskonsulenterna var väl 

medvetna om vad studien handlade om och för att säkerställa detta så presenterades informationen igen 

i samband med intervjuerna.  

 

Forskare som genomför studier behöver få ett godkännande från deltagarna att vara med i studien, det 

måste även finnas ett samtycke där både forskarna och medverkande har accepterat vilka premisser som 

gäller (Vetenskapsrådet, 2002). Efter samtal till de olika idrottskonsulenterna hade de fått ge sitt 

samtycke om att vara med i studien och hade därför rätt att bestämma om de ville delta i studien eller 

inte. Deltagarna har även rätt att avbryta sitt deltagande när de vill. Innan varje intervju så 

presenterades detta så att deltagarna kunde godkänna dessa krav. Alla deltagare har på så sätt deltagit 

frivilligt och har inte under några omständigheter blivit tvingade till att delta, vilket resulterade i att inga 

problem påträffades under intervjuerna. Vid etiskt känsliga uppgifter om enskilda personer som kan 

vara identifierbara bör en tystnadsplikt undertecknas av berörda parter (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

förklarades tydligt för varje konsulent i samband med intervju att de kommer att förbli anonyma. Detta 

skedde genom att idrottskonsulenterna underrättades om att de anteckningar och inspelningsmaterial 

som samlats in kommer att förvaras utom räckhåll för obehöriga parter. Det presenterades även att 

idrottskonsulenterna kommer att förbli anonyma i uppsatsen och att deras namn kommer att bytas ut 

till en siffra. Slutligen presenterades det att uppgifterna som deltagarna lämnat enbart kommer att 

användas till det avsedda forskningsändamålet om de inte har givit medgivande till något annat, vilket 

även Vetenskapsrådet (2002) förespråkar.   
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Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är ett begrepp som handlar om grundläggande kriterium för bedömning av kvalitativa 

studier och består av fyra delkriterier. Dessa handlar om trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Respondenterna har blivit meddelade att de ska 

kunna få ta del av materialet och detta kommer skickas ut vid slutförandet av studien. Överförbarhet 

handlar om till hur stor utsträckning resultatet går att använda i andra studier och i andra 

miljöer/situationer. En bra redogörelse för hur resultatet har framställts och vad det innebär är viktigt 

då andra personer själva ska kunna bedöma om detta är överförbart till en annan situation eller miljö 

(Bryman, 2011). Under intervjuerna så har samma intervjuguide legat som grund vid alla intervjuer och 

det har undvikits att ställa ledande frågor för att på så sätt skapa ett trovärdigt resultat. Intervjuerna har 

spelats in av två olika enheter för att ha en backup ifall det skulle bli fel på en enhet. Intervjuerna har 

transkriberats noggrant för att säkerställa att inga ord missas. Pålitlighet innebär att forskaren har varit 

noggrann i sitt arbete när det handlar om att skapa en fullständig bild och redogöra för alla faser som 

forskningsprocessen involverar (Bryman, 2011).  

 

Studien har haft en utgångspunkt i det teoretiska ramverket och för att sedan kunnat ställa resultatet i 

relation till studiens tidigare forskning. Att kunna styrka och konfirmera handlar om att forskaren har 

agerat i god tro och att forskaren inte får bli påverkad av egna värderingar eller en teoretisk inriktning 

(Bryman, 2011). Resultatet innefattar citat från idrottskonsulenterna och för att en studie ska kunna 

vara trovärdig så bör resultaten delges till de personer som är inblandade i studien, så att de kan se om 

studien har uppfattats på rätt sätt (Bryman, 2011). Studien innehåller alla dessa etiska riktlinjer och det 

går därför att anta att denna studie skulle vara möjlig att överföras till en annan miljö, såsom studier 

som syftar till att undersöka andra organisationer eller liknande som denna studie. När det gäller 

reliabiliteten/validiteten inom hela arbetet så har det eftersträvats till så stor utsträckning som möjligt. 

Distriktschefen presenterade potentiella idrottskonsulenter för den tid som var avsedd att studien skulle 

genomföras på. Det togs därför kontakt med dessa och bortfallet resulterade i att två av sex konsulenter 

föll bort inom urvalet. Forskarna är väl bekanta med intervju som metod och kunde därför undvika 

ledande frågor samtidigt som skuggning aldrig tidigare hade genomförts av forskarna.  

 

Resultat 

Resultatet syftar till att svara på frågeställningarna; Vilka legitimerade strategier använder och 

förespråkar idrottskonsulenterna för att få idrottsföreningar att delta i strategi 2025? och Vilka 

utmaningar följer av idrottskonsulenternas arbete med att legitimera Strategi 2025?  Utifrån dessa 

två frågeställningar så har 4 olika teman framställts utifrån den insamlade datan, under dessa teman så 

redovisas underrubriker som anses ha en stark koppling till varje specifikt tema. Det första temat 

benämns; Idrottskonsulenternas implementeringsstrategier för Strategi 2025 och det syftar till att 

besvara vilka legitimerade strategier som idrottskonsulenterna använder och förespråkar för att få 

idrottsföreningar att delta i Strategi 2025. Detta tema har vidare delats in i 5 underrubriker vilka anses 

som huvudsakliga strategier utifrån det resultat som samlats in. Dessa underrubriker är; 

Behovsinventering, förslag till förändring hos föreningarna, ekonomiskt stöd mot motprestation, 

utveckling uppifrån hos föreningarna och kunskapsöverföring. Det andra temat benämns; Vad 

påverkar idrottskonsulenternas val av implementeringsstrategier? Detta syftar till att visa på interna 

och externa faktorer som påverkar idrottskonsulenternas val av implemeteringsstrategi. Det syftar också 

till att svara på de båda huvudsakliga frågeställningarna då vi anser att dessa faktorer som påverkar 

idrottskonsulenterna skapar ramar för vilka implementeringsstrategier som de använder och 

förespråkar. Underrubrikerna till det andra temat är fyra till antalet och benämns; Individuellt 

arbetssätt, anpassat arbetssätt efter idrott, relation till förening och Strategi 2025 och dess innebörd 

för idrottskonsulenterna. Det tredje temat benämns; Idrottskonsulenternas sätt att kommunicera med 

föreningarna. Underrubrikerna till detta tema är; Kommunikation mot strategi 2025 och 

Idrottskonsulenternas kommunikationsverktyg och dess material. Genom att redovisa för vilka verktyg 

som idrottskonsulenterna använder sig av vid implementering av Strategi 2025 så underlättar det för 
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att besvara vilka legitimerade strategier som konsulenterna förespråkar och använder sig av. Det fjärde 

och sista benämns; utmaningarna med idrottskonsulenternas försök att legitimera strategi 2025. 

Underrubrikerna som ingår är; Föreningsmognad, mål och miljö, brister inom föreningarna, 

ekonomiskt stöd, mottaglighet för strategi 2025, utmaningar med arbetsmodellen. Denna syftar 

tillsammans att presentera de utmaningar som idrottskonsulenterna står inför när de arbetar med att 

legitimera strategi 2025. 

 

Respondenterna i denna studie är uppdelade och benämnda efter siffrorna 1–4. Det vill säga att vid citat 

och återberättande från intervjuerna så citeras idrottskonsulenterna som Idrottskonsulent 1, 

Idrottskonsulent 2, Idrottskonsulent 3 och idrottskonsulent 4. Skuggningsmaterialet benämns som 

skuggningstillfälle med siffror kopplat till idrottskonsulenterna. Idrottskonsulent 1 hade tre 

föreningsmöten vilket gör att de olika tillfällena benämns som skuggningstillfälle 1:1, skuggningstillfälle 

1:2 och skuggningstillfälle 1:3. De övriga idrottskonsulenterna följdes under ett tillfälle var vilket gör att 

vi benämner dessa tillfällen som skuggningstillfälle 2, skuggningstillfälle 3 och skuggningstillfälle 4. 

Notera att siffrorna för idrottskonsulenterna hör ihop med siffrorna för skuggningstillfällena. 

Skuggningstillfälle 1:1, 1:2, 1:3 och 4 är enskilda föreningsmöten där idrottskonsulenten har träffat en 

ensam representant för föreningen. Skuggningstillfälle 2 innefattar ett lite större föreningsmöte där 

idrottskonsulenten riktat sin information till representanter för 3 föreningar samtidigt. 

Skuggningstillfälle 3 innefattar ett tränarforum vilken riktat sig mot flertalet ledare inom olika idrotter. 

 

 

Idrottskonsulenternas Implementeringsstrategier för strategi 2025 

Detta tema kommer att redovisa vilka implementeringsstrategier som idrottskonsulenterna använder 

sig av för att få idrottsföreningar att delta i Strategi 2025 och innehåller fem underkategorier som visade 

sig vara centrala i idrottskonsulenternas implementeringsstrategier. Dessa kategorier är; 

Behovsinventering, förslag till förändring hos föreningarna, ekonomiskt stöd mot motprestation, 

utveckling uppifrån hos föreningarna och kunskapsöverföring.  

Behovsinventering 

En implementeringsstrategi är en viss typ av strategi som idrottskonsulenterna väljer att använda för 

att implementera strategi 2025 hos en förening. Genom ett antal skuggningar och intervjuer så har ett 

resultat framställts där det har påträffats ett antal strategier som alla deltagande idrottskonsulenter 

använder sig av. Efter genomförd studie så kan det antydas att alla idrottskonsulenter gör en så kallad 

behovsinventering i ett tidigt stadie vid ett föreningsmöte. Detta för att förstå var föreningen befinner 

sig, hur kärnan i deras verksamhet ser ut (styrdokument/mål/policys) och hur man tillsammans ska 

kunna nå målen för Strategi 2025 inom ramen för föreningens förutsättningar. Under intervjuerna så 

har det ställts en fråga till idrottskonsulenterna om de levererar ett färdigt innehåll och alla respondenter 

svarade då nej på denna fråga. Så det går då att tyda en gemensam nämnare hos idrottskonsulenterna i 

det avseendet där en av konsulenterna förklarade följande; ”Vi brukar göra en behovsanalys. De har 

många barn som slutar och mycket konflikter, jag ser då att vi behöver jobba med ledarskapet i 

föreningen” – Idrottskonsulent 2 

 

Det går även tyda att idrottskonsulenterna riktar sin behovsanalys mot de specifika utvecklingsresorna 

inom Strategi 2025. I underliggande citat belyser idrottskonsulenten att idrotten ser olika ut beroende 

på olika områden inom distriktet. Med detta sagt så har olika föreningar olika behov och det blir då 

viktigt att göra en behovsanalys mot specifika föreningar och vad föreningen själva vill åstadkomma.  

Ja vi gör en behovsanalys. Om vi är ute i en förort så kanske det inte är så inkluderade för där har vi vissa 

typer av personer och är vi ute i en annan förort så är den inte inkluderande gentemot föregående förort. 

Idrotter ser ut som den gör, beroende på vart man befinner sig, men vi försöker inkludera alla för 

inkluderingen är så mycket större än bara vart jag kommer ifrån – Idrottskonsulent 1 
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Förslag till förändring hos föreningarna 

Som tidigare citat visar så arbetar idrottskonsulenterna med en behovsinventering gentemot 

föreningarna, både före föreningsträffar men också löpande under pågående samarbete med 

föreningarna. Resultatet kunde även påvisa att idrottskonsulenterna alltid följer upp behovet hos varje 

specifik förening med ett förslag till förändringsåtgärd. Ett exempel är från skuggningstillfälle 4, där 

uttryckte föreningen ett behov av att arbeta med prestationsklimat för att skapa en trygg miljö för deras 

barn- och ungdomar. Varpå idrottskonsulent 4 erbjöd anordnade föreläsningar för föräldrarna, vilket 

kan ses som en förändringsåtgärd som formats utifrån föreningens behov. Ett annat exempel på detta 

hämtas från skuggningstillfälle 1:1 där föreningen uttryckte en önskan om att arbeta med mental träning 

för barnen för att skapa en trygg miljö att utvecklas i. Utifrån detta så föreslog idrottskonsulent 1 att 

idrottsförbundet skulle utbilda föreningens ledare så att de får möjlighet att skapa en trygg träningsmiljö 

och använda kunskapen på barnen. 

 

Behovsinventering kan antas som det första steget i en implementeringsstrategi eftersom 

idrottskonsulenterna slår sig ner tillsammans med föreningarna och ber dem att berätta om sina behov. 

Därefter så sker olika saker beroende på vilken typ av implementeringsstrategi som 

idrottskonsulenterna använder sig av. Efter intervjuerna och skuggningarna så har det identifierats att 

några av idrottskonsulenterna använder sig av något som kommer att kallas för förändring utifrån 

kärnan. En förändring utifrån kärnan är något som handlar om att idrottskonsulenten kliver in i 

föreningen, får se deras styrdokument samt mål och visioner. Ifall det finns brister inom dessa så börjar 

idrottskonsulenten att genomföra en förändring i det mest centrala arbetet hos föreningarna. Detta för 

att dessa dokument är något som ska genomsyra föreningen och det kan därav antydas att det kan vara 

bra för idrottskonsulenten att börja genomföra en förändring utifrån kärnan.  

 

Under skuggningstillfälle 1:1 så har idrottskonsulenten fått en inblick i föreningens centrala dokument 

under ett tidigare möte och under detta uppföljningsmöte så presenterar idrottskonsulenten att de 

tillsammans behöver ”jobba med kärnan i föreningen och efter det kommer det ske en utveckling inom 

föreningen”. Vid ett intervjutillfälle så har idrottskonsulent 3 svarat på frågan; Hur arbetar du med 

implementeringen av strategi 2025 när du träffar dina föreningar? Föregås det av någon 

behovsinventering? Där har idrottskonsulenten svarat; ”man behöver ha de mjuka värdena på plats för 

att man ska kunna plocka ut vilka insatser och vilka handlingar vi ska jobba med”. Med detta citat så 

kan det antydas att idrottskonsulenten eftersträvar att en förändring ska ske genom en förändring 

utifrån kärnan. Med detta sagt så kan det handla om centrala begrepp, styrdokument, mål och visioner. 

De två ovanstående citaten är likvärdiga och båda två handlar om att idrottskonsulenterna vill göra en 

central förändring för att sedan kunna välja vad de ska jobba med för att fortsatt utveckla föreningen.  

Ekonomiskt stöd mot motprestation  

En annan implementeringsstrategi som visade sig vara vanlig vid idrottskonsulenternas föreningsmöten 

var att de ofta förklarade för föreningarna vad som krävdes av dem för att kunna få ekonomiskt stöd. 

Enligt flera av idrottskonsulenterna så fungerade de olika utvecklingsresorna inom Strategi 2025 som 

en mall som de hade i åtanke och ibland var de tvungna att styra föreningarna mot ett projekt som gick 

i linje med någon av utvecklingsresorna. Detta för att påvisa för föreningen att om de gör på ett visst sätt 

så finns det en möjlighet för dem att få ett ekonomiskt stöd. Ett tydligt exempel är skuggningstillfälle 4 

där idrottskonsulenten tydligt uttryckte till föreningspersonen att “Om föreningen kan legitimera sin 

verksamhet i enlighet med någon av utvecklingsresorna inom Strategi 2025 så finns det möjlighet att få 

bidrag” – Idrottskonsulent 4 

 

Vidare under samma skuggningstillfälle presenterade föreningspersonen en idé till ett projekt som 

skulle innebära en ledar- och styrelseresa för att planera föreningens strategiska arbete. Detta skulle äga 

rum i form av en konferens på ett kryssningsfartyg under ett dygn. Föreningspersonen frågade 

idrottskonsulent 4 om möjligheterna att få ekonomiskt stöd för detta, varpå idrottskonsulenten 

förklarade att föreningen först och främst måste redovisa projektet så att idrottskonsulenten kan se vad 
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pengarna används till. Vidare så förklarade idrottskonsulenten tydligt att föreningen måste kunna 

påvisa att resan leder till något konkret och lyder under någon av utvecklingsresorna inom Strategi 2025.  

Utveckling uppifrån hos föreningarna  

Utveckling uppifrån är en implementeringsstrategi som några av idrottskonsulenterna jobbar med för 

att implementera strategin högt upp i föreningarna. Idrottskonsulenterna föredrar denna metod för att 

undvika extra arbete. Då de flesta ledare arbetar ideellt och snabbt kan bytas ut så föredras det att 

implementera Strategi 2025 högt upp i föreningarna för bästa möjliga hållbarhet. Under 

skuggningstillfälle 1:2 så berättar föreningspersonen att styrelsen är okunnig och behöver ta mer ansvar. 

Idrottskonsulenten går sedan vidare med att förklara att föreningen bör göra en utveckling uppifrån för 

att alla ska dra åt samma håll inom föreningen där idrottskonsulenten förklarade att “Vi ska utveckla 

styrelsen, de behöver ta ansvar över vad som ska göras” - Skuggningstillfälle 1:2 

 

Vid ett första möte med en förening så är det inte säkert att idrottskonsulenten träffar styrelsen från 

början. En idrottskonsulent nämner att ifall föreningen är stark och om man är duktig som konsulent 

så finns det en möjlighet att få träffa styrelsen och jobba med utvecklingen därifrån. Vidare så är det då 

möjligt att tillsammans med styrelsen planera arbetet och styra det mot Strategi 2025 och dess 

utvecklingsresor. Vid en av intervjuerna så förklarade en av idrottskonsulenterna hur de kan arbeta med 

utveckling uppifrån tillsammans med föreningarna.  

Jag tror att om man pratar med en konsulent som har jobbat i en lång period och har väldigt starka 

föreningar, så kommer man kanske träffa fyra eller fem personer i en styrelse, då kan man sätta sig och 

göra en nulägesanalys utifrån utvecklingsresorna. Hur ser det ut med jämställdhet, hur ser det ut med 

inkludering, hur ser det ut med ledarskap, hur ser det ut med utbildningar och hur ser det ut med 

engagemang och så vidare och så vidare – Idrottskonsulent 4  

Detta är också en komplex fråga för idrottskonsulenterna och även om de vill att implementeringen av 

Strategi 2025 ska ske uppifrån så finns det en problematik som kvarstår. Styrelser i föreningar byts ut, 

de sitter ett tag på sina positioner för att sedan stiga åt sidan och idrottskonsulenten kan då behöva 

starta om processen och arbeta mot en helt ny styrelse. Därav så går det att antyda att det kan vara viktigt 

att arbetet med Strategi 2025 sker mot styrelsen i första hand, samtidigt som utfallet av arbetet kan 

skilja sig mellan olika föreningar.  

I vår rörelse så kommer det nya människor ständigt, efter ett årsmöte så kan hela styrelsen vara utbytta 

och då vet ingen i den styrelsen något om idrottsrörelsen, från tidigare så har man haft en ganska djup 

relation och jobbat mycket med kunniga människor. Det är också väldigt mycket att bara ta det basic, ni 

är en förening, ni har medlemmar etcetera – Idrottskonsulent 2  

Kunskapsöverföring  

Under varje möte mellan idrottskonsulenterna och föreningarna så sker det någon form av 

kunskapsöverföring. När det gäller kunskapsöverföring så är det i detta fall viktigt att förstå hur 

idrottskonsulenterna arbetar med kunskapsöverföring mot föreningarna. Idrottskonsulenterna har 

Strategi 2025 som utgångspunkt och under mötena med föreningarna så ska denna kunskap överföras 

på ett sätt som gör det möjligt för föreningarna att använda den. En notering från skuggningstillfälle 1:1 

lyder: Konsulenten förklarar att det här arbetet kan få alla att enas och jobba mot samma mål. Han 

förklarar också att man som förening bör bestämma om det bara är guld som är viktigt eller om det är 

andra faktorer. Meningen är lite tagen ur sitt sammanhang men det centrala som idrottskonsulenten 

förklarade var att det är viktigt att enas kring samma mål för att senare kunna ta emot kunskap och föra 

den vidare på samma sätt. En annan idrottskonsulent beskriver vikten av kunskapsöverföring och vikten 

av att kunskapen förs vidare till rätt personer. 

Jag kan prata hur mycket som helst till en ledare men om jag inte kommer åt ordförande eller dom andra 

stora personerna, om inte dom får rätt kunskap om strategi 2025, då kan jag stå hur länge som helst och 

tjata, det är ändå dom som bestämmer – Idrottskonsulent 1 
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Idrottskonsulenterna arbetar å ena sidan med att föra över kunskap till föreningarna men de arbetar 

också internt med kunskapsöverföring inom den egna organisationen. Under samma intervju så 

beskriver idrottskonsulenten detta; 

Sen så handlar det också om att vi som konsulenter kan ta hjälp av varandra, att vi är prestigelösa så att vi 

kan ta hjälp av varandras kompetens när vi behöver det. Den prestigelösheten är nog nyckelordet för då 

kan min kunskap vara användbar till en förening men samma förening där min kunskap inte kan vara 

användbar för då måste jag hämta någon annan person som har den kunskapen och kan hjälpa den 

föreningen – Idrottskonsulent 1 

Vad påverkar idrottskonsulenternas val av implementeringsstrategier?  

Under detta tema så kommer det att presenteras olika resultat som har en påverkan på 

idrottskonsulenternas implementeringsstrategier. Det grundar sig dels i idrottskonsulenternas 

individuella bakgrund och erfarenheter, men samtidigt i deras egenvalda arbetssätt. Parallellt med detta 

så har vi kunnat se tendenser till att idrottskonsulenterna har anpassat sitt arbetssätt efter idrott och att 

deras relation till varje specifik förening har varit av betydelse för vilken/vilka 

implementeringsstrategier som väljs.  

Individuellt arbetssätt 

De deltagande idrottskonsulenterna beskrev alla att de tillämpade ett individuellt arbetssätt och under 

studien så bekräftades det att det var upp till idrottskonsulenterna själva hur man skulle närma sig 

föreningarna. En av idrottskonsulenterna beskriver hur hen arbetar inför föreningsträffar; 

Ja där är det från person till person, jag kan gå in helt lugnt och nollställa mig inför ett möte och jag har 

med mig en kunskap. I och med att jag har den erfarenheten på tjugo år men dom som kommer kanske 

precis utifrån, har inte samma erfarenhet utan dom förberedelser dom kan göra är dom kan gå in på 

nätet, dom kan kolla ordagrant vad som står på hemsidan och bara mata in det – Idrottskonsulent 1 

Detta citat tyder på ett individuellt arbetssätt vilket formas av idrottskonsulentens bakgrund, erfarenhet 

och vilket arbetssätt man föredrar. Ett annat exempel på det individuella arbetssättet är från en intervju 

med en annan idrottskonsulent; ”Arbetet är upplagt utifrån individ, jag som har jobbat med dom mindre 

idrotterna har väldigt mycket uppsökande verksamhet till skillnad från mina kollegor som jobbar med 

större idrotter, dom bli gärna kontaktade själva” – Idrottskonsulent 4. En annan idrottskonsulent 

sammanfattade det individuella arbetssättet efter en av föreningsträffarna enligt följande; ”Det är ni 

själva som formar erat arbete som idrottskonsulent. Sedan får man forma arbetet efter föreningens 

behov” – Idrottskonsulent 1 

Anpassat arbetssätt efter idrott 

Olika idrotter har olika förutsättningar i form av hur stor idrotten är. Viktiga faktorer som har betydelse 

är ekonomin inom föreningen och andra tillgångar som anläggningsmöjligheter och medlemsantal. 

Resultatet påvisar att idrottskonsulenterna arbetar olika beroende på vilken idrott de jobbar med och 

gemensamt för idrottskonsulenterna är att de inte har ett idrottsspecifikt arbetssätt. Men detta så menas 

att idrottskonsulenterna inte riktar sig till det idrottsspecifika inom föreningarna utan att de snarare ska 

hjälpa till med allt annat runt om idrotten, men de måste ändå anpassa sitt arbete utifrån den idrott som 

de jobbar med.  

Man ska kunna hjälpa till med allt inom utbildning och utveckling som inte är idrottsspecifikt. Det 

idrottsspecifika kan respektive specialförbund själva men det andra ska vi kunna hjälpa till med, så jag är 

ute och träffar föreningar och förbund och har gjort det i 8 år – Idrottskonsulent 2 

Vidare så fick en annan idrottskonsulent en fråga angående om den ser någon skillnad hur de själva 

jobbar med strategi 2025 i förhållande till andra idrottskonsulenter, där konstaterade 

idrottskonsulenten att det är olika förutsättningar för olika idrotter. 
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Ja men så är det ju i väldigt stor utsträckning tror jag. Men sen tror jag nog att det är idrottsspecifikt 

också, att varje idrott har ju sina förutsättningar. Och där är man nog lite i beroende på vad den egna 

idrotten har landat någonstans i strategin – Idrottskonsulent 3 

Relation till förening 

Relationen mellan idrottskonsulenten och föreningen är en viktig faktor för att de ska kunna inleda ett 

väl fungerande samarbete. Olika idrottskonsulenter har olika relationer till föreningar och detta är något 

som blir väldigt personligt, precis som en av idrottskonsulenterna har uttryck nedan.  

Majoriteten av mina föreningsbesök är att jag träffar en person själv som berättar lite om deras förening 

sen så försöker jag fråga om jag kan få träffa styrelsen och om vi kan fortsätta att samverka. Jag försöker 

väl framförallt vara tydlig med att jag finns till för deras behov, att är det någonting, har ni någon tanke 

eller en idé på någonting som ni skulle vilja genomföra men om ni känner att vi inte orkar eller vi har inte 

ekonomin, så prata med mig och så brukar jag använda det som en ingång till att etablera en relation för 

får man till det då kan det tendera till att rulla på ganska bra. Det är oftast väldigt svårt att få dom att 

släppa in en till att börja med för att dom oftast upplever att det innebär mer arbete och deras viktigaste 

fråga för den dagen kanske snarare är så här att hur ska jag få tag i en tränare till nästa träning än att nu 

ska jag börja nysta i inkluderingsarbetet – Idrottskonsulent 4  

En annan av idrottskonsulenterna betonade vikten av att man som idrottskonsulent är beroende av ens 

relation till föreningen, ”Om inte du besitter en kompetens att bemöta människor så blir det svårt att 

kunna samarbeta med föreningarna, mycket är upp till konsulenten och hur den kan läsa av situationen. 

Konsulenten måste kunna möta föreningen på samma våglängd.” – Idrottskonsulent 1 

Strategi 2025 och dess innebörd för idrottskonsulenterna  

En central del i idrottskonsulenternas sätt att arbeta visade sig vara Strategi 2025, vilket ligger till grund 

för allt arbete som dem genomför. Alla deltagande idrottskonsulenter var positivt inställda till Strategi 

2025 och dess innehåll. Samtidigt så framfördes en del kritik mot tydligheten i innehållet, ett exempel 

från detta är från en av intervjuerna: “Jag kan dock tycka återigen att det är lite svårt, vissa saker skulle 

kanske beskrivas på ett ännu lättare eller enklare sätt” – Idrottskonsulent 2. Under en annan intervju 

med en av idrottskonsulenterna så beskrev hen en oklarhet kring innebörden av Strategi 2025: “Nu så 

är det väldigt många som är sjukskrivna så jag upplever också att vi i organisationerna som ska 

genomföra den här förändringen, vi tar väldigt mycket stryk för mycket är väldigt oklart för oss också” 

– Idrottskonsulent 4 

 

Trots att det tycks finnas en del oklarheter kring innehållet i Strategi 2025 så är det tydligt att 

idrottskonsulenterna har strategin som en mall för deras dagliga arbete. En av idrottskonsulenterna 

svarade på hur dem arbetade med strategin och de fem utvecklingsresorna: “Ja, den finns ju där på något 

vis hela tiden kan man väl säga. På något vis så organiseras allt arbete utifrån resorna” – 

Idrottskonsulent 3. Vid en intervju med idrottskonsulent 2 så förklarade hen vilken inverkan Strategi 

2025 har på idrottskonsulenternas dagliga arbete.  

Strategin genomsyrar precis allt vi gör. Det finns ingenting vi gör som inte är strategi 2025 skulle jag 

säga, så att peka på så här jobbar vi med strategin och den här personen har ett speciellt ansvar, så är det 

inte utan i alla utbildningsinsatser vi gör eller alla idrottslyft vi ger till föreningar för att de ska göra egna 

projekt så är det inom strategi 2025 – Idrottskonsulent 2 

Idrottskonsulenternas sätt att kommunicera med föreningarna 

Detta tema är indelat i de två underrubrikerna; Kommunikation mot strategi 2025 och 

idrottskonsulenternas kommunikationsverktyg. Dessa kategorier syftar till att förklara på vilket sätt 

idrottskonsulenterna kommunicerar med föreningar och vilket material de använder sig av. 
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Kommunikation mot Strategi 2025  

Idrottskonsulenternas handlingar görs mot strategi 2025 i så stor utsträckning som möjligt. 

Idrottskonsulenterna försöker kommunicera för att skapa förändringar i föreningarna för att leda 

föreningen mot strategi 2025, “Förändring bestäms i och med att en krisplan behöver införas i 

föreningen” – Idrottskonsulent 4. En annan idrottskonsulent framför hur de jobbar med de fem 

utvecklingsresorna som ska leda mot strategi 2025 under ett antal föreläsningar.  

I vårt utbildningsutbud så har vi haft frukostföreläsningar i två år. En frukost, en resa så det blir 5 

frukostar på våren och 5 på hösten. Det blir liksom ett tema per gång och då tar vi in föreningar från vårt 

distrikt, nu har vi varit typ 1–2 förbund som berättar vad de har gjort för bra saker mot resan och då 

kommer andra föreningar, kommuner som är intresserade och lyssnar. ”jaha, har ni gjort så här, kan man 

göra så – Idrottskonsulent 2  

Kommunikation är ett verktyg som idrottskonsulenterna använder sig av när de ska kommunicera mot 

föreningarna med avseendet att göra en handling som riktar sig mot strategi 2025.  

Verktyget är exempelvis vad vill man ha ut av föreningen. Alltså vill föreningen växa, vill föreningen 

utvecklas, vill dom göra en förändring, på vilket sätt vill dom göra en förändring, känner dom att nej men 

vi ska bara vara en killförening, fine då är ni bara en killförening, då lägger jag inte ner energi på det utan 

då får ni utvecklas i er takt så som ni vill. Men vill ni ha fler kvinnor, ja men varför vill ni ha det? – 

Idrottskonsulent 1 

Under skuggningstillfälle 1:2 uttrycktes brist i kommunikationen mellan idrottskonsulenten och 

föreningen. Föreningspersonen tyckte att hen hade haft kontakt med olika idrottskonsulenter och inte 

fått några klara besked angående ekonomiskt stöd för projekt som denne ville göra, följande notering 

gjordes från skuggningstillfället; De diskuterar att föreningen haft olika kontaktpersoner, 

föreningspersonen tycker att det har tagit tid och att det är oklart. Hen vill att nya medlemmar ska 

komma och stanna i föreningen, idrottskonsulenten ifrågasätter nyttjandet av alla resurser som 

föreningen har fått, de har hjälpt till med utbildning och betalat för det åt föreningen. 

Idrottskonsulenten frågar om det är bortkastade pengar och hur många av alla ledare i föreningen som 

verkligen hjälper till. 

Idrottskonsulenternas kommunikationsverktyg och dess material 

När idrottskonsulenterna ska framföra strategi 2025 så använder de sig av material som ett sorts 

verktyg. Vilket material som används varierar mellan idrottskonsulenterna men det går att konstatera 

att det generella materialet som används vid implementeringen av strategi 2025 är utbildningar, 

presentationer och material som kan kopplas till strategi 2025. I denna studie utgår vi även från specifikt 

material vilket är det material som varje enskild idrottskonsulent använder sig utav och detta baseras 

på skuggningstillfällena samt intervjuerna. Detta material visar hur och på vilka olika sätt som 

idrottskonsulenterna arbetar med Strategi 2025. Att framföra en typ av specifikt material är ett sorts 

verktyg som idrottskonsulenterna använder sig av vid föreningsträffarna. Nedan presenteras resultat 

som visar på idrottskonsulenternas användning av material och hur de nyttjar detta.  

När vi är ute då jobbar vi väldigt mycket som processledare. Det är sällan vi är ute och föreläser för då tar 

jag in experter på det området som det ska föreläsas kring, men processledare är vi nästan alltid själva 

och det är det som vi kommer vara här på föreningsdygnet. Idag blir det en liten föreläsning där de får en 

presentation om strategin kopplat till målstegen men ikväll och imorgon då är vi processledare och då 

stället vi frågor så att de får reflektera och tänka till. Det är väl egentligen så vi jobbar förutom att vi 

såklart delar ut material hela tiden, bjuder in på träffar, föreläsningar. Ofta visar hemsidan och strategi 

2025 och säger att det finns mycket frågor och svar där - Idrottskonsulent 2 

Vidare förklarar en idrottskonsulent hur de arbetar med material för att kommunicera med 

föreningarna. 
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Jag har alltid med mig material, då brukar jag ha med vår verksamhetsberättelse, den är sorterad i alla 

resor, där det liksom står beskrivet olika exempel som andra föreningar har jobbat med i det här och så 

har jag en folder som är kort om vårt uppdrag och vad vi jobbar med och sen så har jag om man orkar så 

har jag en kort presentation på data som man kan gå igenom och så brukar jag visa hemsidan och jag 

brukar också även bara skala ner det till att ha ett samtal om det, ja men prata om idrottens stora 

förändringsresa – Idrottskonsulent 4 

Under skuggningstillfälle 2:2 förklarade en av idrottskonsulenterna hur denne jobbar med statistisk som 

ett verktyg. Detta för att visa föreningarna hur de ligger till när det gäller medlemskurvan. 

Idrottskonsulenten brukar visa statistik på hur många som slutar med idrott i unga år och allra flest 

slutar efter att de fyllt 11 år. Vidare brukar idrottskonsulenten visa statistik på anledningar till varför 

ungdomar idrottar och varför de vill idrotta. Föreningarna får utifrån detta diskutera hur det ser ut i 

deras egna förening. Idrottskonsulenten brukar även visa statistik från olika idrotter för att föreningarna 

då kan identifiera skillnader mellan dessa och ta lärdom från andra idrotter som kan ha varit mer 

framgångsrika inom ett specifikt område. En annan idrottskonsulent föredrar också statistik som ett 

specifikt material och förklarar följande; 

Många av föreningarna tycker att dom redan är där, dom upplever att dom jobbar med det här men sen 

finns det då klubbar som inte är lika starka på det och då är det bra att ha lite statistik till dom så att man 

då kan påvisa för dom att det finns vissa saker som ni behöver förändra och nu har jag en fantastisk bra 

kille som har lyckats ta fram statistik till mig på hur fördelningen kan vara med tjejerna mot LOK-stöd till 

exempel. - Idrottskonsulent 1 

Utmaningarna med idrottskonsulenternas försök att legitimera Strategi 

2025 

Implementeringen av strategi 2025 medför även utmaningar för idrottskonsulenterna. Detta avsnitt 

kommer syfta till den andra frågeställningen; Vilka utmaningar följer av idrottskonsulenternas arbete 

med att legitimera Strategi 2025? Denna kategori innefattar underrubrikerna; föreningsmognad, mål 

och miljö, brister inom föreningarna, ekonomiskt stöd, mottaglighet för strategi 2025 och utmaningar 

med top/down decisions.  

Idrottskonsulenternas utmaningar  

Utmaningen med idrottskonsulenternas försök att legitimera Strategi 2025 grundar sig i hur 

föreningarna reagerar och agerar på detta. Det finns olika utmaningar hos olika föreningar och dessa 

kommer att presenteras nedan. 

Föreningsmognad, mål och miljö 

Föreningens mognadsgrad spelar en betydande roll ifall föreningen är redo för att arbeta med Strategi 

2025 eller inte. För att vara redo för denna förändring så bör föreningarna ha värderingar, mål och 

visioner som liknar de intressen som Strategi 2025 återspeglar. Om så inte är fallet så kan det bli en än 

större utmaning för idrottskonsulenterna att implementera strategin. Detta är en utmaning som kan 

påverka vilken implementeringsstrategi som idrottskonsulenten väljer att använda sig av.  

Sen kan man även säga att sett över tid så innebär det inte att föreningar står i kö för att börja med 

strategin utan alla är mitt uppe i sitt på något vis. Man blir mogen för det i olika tid, vissa klubbar knackar 

på porten direkt och säger att det här vill vi jobba med medan andra skulle vilja börja planera inför det. 

Alla ligger olika till – Idrottskonsulent 3 

Vidare vid samma intervju så förklarar föreningspersonen vilka mål som finns och idrottskonsulenten 

bör då ha kunskapen om hur de ska kunna möta dessa mål. Detta är något som kan leda till en utmaning 

ifall idrottskonsulenten inte vet hur hen ska gå tillväga. Idrottskonsulenten gör dock tydligt att de 

arbetar efter en så kallad målstege. “Målstegen är ett arbetsmaterial för att titta på styrdokumenten och 
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verksamheten. Allt ifrån verksamhetsidén ner till vilka handlingar vi ska genomföra och vilka mål vi ska 

sätta upp” – Idrottskonsulent 3 

 

Vid skuggningstillfälle 2:3 så påträffades resultat som baseras på anledningen till varför föreningen vill 

arbeta med Strategi 2025, följande notering gjordes; En förening deltar på mötet för att de vill utveckla 

sin förening. De har haft en av de bästa barn- och ungdomsverksamheterna men de har haft problem 

med seniorsidan. De vill utveckla sig själva och föreningen, det är därför dem deltar.  

 

Under ett av skuggningstillfällena så diskuterar idrottskonsulenten och föreningen det klimat som finns 

inom föreningen och de inser att det finns en del utmaningar med detta. Det handlar främst om den 

miljö som föreningen har skapat och detta är något som idrottskonsulenten inte definierar som en bra 

föreningsmiljö. Föreningen följer inte de riktlinjer som Svensk idrott står för och inte de riktlinjer som 

strategi 2025 innefattar. Föreningspersonen håller med idrottskonsulenten och vill därav starta en 

dotterförening som ska ska spegla den positiva miljö som idrottskonsulenten förespråkar. Samtalet 

avslutas med att idrottskonsulenten är villig att stötta föreningspersonen med vägledning och 

ekonomiskt stöd, de vill tillsammans skapa en så bra föreningsmiljö som möjligt. Under mötet så gjordes 

följande notering som visar på vilka olika utmaningar som idrottskonsulenterna kan ställas inför; 

Föreningspersonen delger att det är mycket prestige i kulturen inom den aktuella idrotten, man måste 

ha nått en viss nivå för att starta egen förening. Hen upplever svårigheter att bli respekterad inom 

föreningen – skuggningstillfälle 1:3. En annan idrottskonsulent förklarar att den miljö som föreningen 

befinner sig i kan leda till en utmaning för idrottskonsulenterna då föreningarna kan ha svårt att släppa 

in denne i deras verksamhet.  

Det är oftast väldigt svårt att få dom att släppa in en till att börja med för att dom oftast upplever att det 

innebär mer arbete och deras viktigaste fråga för den dagen kanske snarare är så här att hur ska jag få tag 

i en tränare till nästa träning än att nu ska jag börja nysta i inkluderingsarbetet liksom, så ur den 

aspekten så var det här mötet ett unikum verkligen - Idrottskonsulent 4 

Brister inom föreningarna 

Under skuggningstillfällena och intervjuerna så framkom det att föreningarna kan ha brister i olika 

former. Det undersökta distriktet har ett övergripande problem med anläggningsbrist och kan därför 

inte ta emot alla barn och ungdomar som söker sig till den organiserade föreningsidrotten. Detta är ett 

problem för föreningarna som medför att idrottskonsulenterna ställs inför utmaningar som kan vara 

svåra att lösa.  

I Regionen jobbar de väldigt mycket med anläggningsfrågor som är ett jätteproblem för klubbarna. Där 

läggs väldigt mycket fokus hos oss, att rent politiskt kunna lyfta den frågan. Jag ser att klubbarna har 

svårt att hitta yta, de vänder/vrider och pusslar på tider för att få det att fungera. De kan inte ta emot alla 

som vill börja för det finns inte plats – Idrottskonsulent 3  

Vid skuggningstillfälle 2:2 så fick föreningarna diskutera med varandra inom respektive förening för att 

sedan berätta för varandra om vilka styrkor som just deras förening hade. Detta medförde att alla 

föreningar först lyfte fram de problem som behövde lösas, istället för att prata om styrkorna i deras 

förening. Följande notering gjordes under skuggningstillfället; En föreningsperson säger att det är svårt 

att svara på vilka styrkor som dennes förening har. Vidare så pratar hen om anläggningsproblem och att 

de kämpar på och att de vill utveckla deras ekonomiska förutsättningar. Detta resultat kan tyckas visa 

på vilka utmaningar som idrottskonsulenterna kan ställas inför och hur viktiga de är för svensk 

idrottsutveckling, i och med att de ska möta dessa problem och sträva mot det som Strategi 2025 står 

för. 

Ekonomiskt stöd  

Under skuggningstillfällena, specifikt under de enskilda föreningsträffarna så identifierades det att 

flertalet av föreningarna var intresserade av att få ekonomiskt stöd. Samtalen handlade ofta om hur 
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föreningarna kunde styra sin föreningsverksamhet i linje med någon av utvecklingsresorna inom 

Strategi 2025. Under föreningsträff 1:2 noterades följande; “Idrottskonsulenten berättar att denne ska 

ge ekonomiskt stöd för en satsning som föreningen ska göra och de diskuterar vidare olika ekonomiska 

stöd som föreningen ska söka och vad föreningens motkrav är för att de ska kunna söka dessa”.  

 

Från skuggningstillfälle 1:2 noterades att ekonomiskt stöd diskuterades, kopplat till de projekt som 

föreningen ville arbeta med. Ekonomiskt stöd är något som diskuteras flitigt med föreningarna och de 

behöver alltid möta de motkrav som idrottskonsulenterna har för att få ett ekonomiskt stöd. Dessa stöd 

delas ofta ut när föreningen vill göra något som ligger i linje med strategi 2025. Följande noterades 

under skuggningstillfälle 1:2; Idrottskonsulenten visar olika datum då bidrag kan sökas för föreningens 

verksamhet. Detta kan gå till den träning som föreningen pratar om och strävar efter i deras egna 

utformade dokument. Under samma skuggningstillfälle så gjordes även en längre beskrivning av 

händelseförloppet för att illustrera exempel för ett vanligt förekommande diskussionsämne under alla 

skuggningstillfällen; Idrottskonsulenten och föreningspersonen diskuterar vilka åtgärder som bör 

genomföras för att föreningen ska få möjligheter för ekonomiskt stöd. Idrottskonsulenten berättar att 

denne ska göra idrottslyft för en satsning som föreningen har fått och de diskuterar även idrottslyft som 

föreningen ska få och vad föreningens motkrav är för att de ska kunna söka dessa. Vidare så diskuteras 

ledarutbildningar som föreningen har genomgått och idrottskonsulenten ska bidra med ekonomiskt 

stöd som täcker detta utgifterna för detta. Föreningspersonen kommer överens med idrottskonsulenten 

om att föreningspersonen och dennes ledarkollegor ska gå ytterligare en ledarutbildning som ligger i 

linje med Strategi 2025 och de ska återkoppla om detta vid nästa möte. 

Mottaglighet för strategi 2025 

Under intervjuerna med idrottskonsulenterna så fick de frågan om hur budskapet med Strategi 2025 

generellt mottas ute i föreningarna varpå flera av dem svarade att det skiljer sig från fall till fall. En 

idrottskonsulent beskrev också att budskapet ofta tas emot som en självklarhet. “Det brukar mottas som 

att det är självklart, att det inte är något konstigt. Vissa föreningar som har varit med länge tycker att ”- 

jaja, det här är vad vi har jobbat med sen 80-talet” – Idrottskonsulent 2. En av de andra 

idrottskonsulenterna stärker denna åsikt med sitt uttalande; “Många av föreningarna tycker att dem 

redan är där, dem upplever att dem jobbar med det här, men sen finns det då klubbar som inte är lika 

starka på det” - Idrottskonsulent 1. Ännu en idrottskonsulent bekräftar dels att det skiljer sig från varje 

förening men tycker samtidigt att mottagandet är positivt; “Positivt tycker jag, sen är det lite som jag 

säger att man är i olika faser. För vissa föreningar behöver det är verka ett tag innan man är mogen” – 

Idrottskonsulent 3. En av idrottskonsulenterna tyckte att det ibland saknades självinsikt i föreningarna 

vilket liknar uppfattningen om att Strategi 2025 brukar tas emot som en självklarhet från en del 

föreningar. 

Alltså jag hade en förening som när vi pratade om trygg idrott sa att nej men vi har ingen människa som 

är kränkt i vår förening men då frågade jag hur många medlemmar dem hade? Trettio stycken svarade 

de, då tänkte jag att okej så om ingen var kränkt då kanske ni hade varit fler? Så jag tycker att man kan 

sakna en självinsikt i att man kanske inte är så förträfflig som man tror kanske - Idrottskonsulent 4 

Under skuggningsarbetet så identifierade vi även stora skillnader i hur mottagliga de olika föreningarna 

var för Strategi 2025. En del föreningar hade liten kunskap om detta medan andra hade mer kunskap. 

Varje förening arbetade också utifrån sitt eget intresse vilket gjorde att det skiljde sig beroende på vilken 

förening det var och med vilken/vilka av utvecklingsresorna som föreningen arbetade med, vilket är en 

utmaning för idrottskonsulenterna att kunna identifiera varje enskild förenings mottaglighet för Strategi 

2025.  

Utmaningar med top/down decisions  

Denna kategori syftar till att redovisa utmaningar kring den arbetsmodell som har skapats kring idrotten 

och strategi 2025. En vanlig företeelse är att beslut tas från organisationer högt upp i 

organisationshierarkin för att sedan implementeras längre ner i berörda organisationer. Resultat har 
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påträffats som visar på att föreningar kan ha en negativ inställning till Strategi 2025 om de vet att det är 

RF som har tagit beslut om att föreningarna ska jobba med strategin. Detta kan bidra till en negativ 

inställning hos föreningarna eftersom de då uppfattar det som att strategin är framtagen från en högre 

instans inom idrotten. Detta kan ses som ett hot mot föreningarna då RF gestaltar sig på en annan 

organisationsnivå. Under en intervju så fick en av idrottskonsulenterna svara på frågan; Hur tycker du 

att arbetsmodellen mottas av föreningarna? (Att implementeringen kommer från en högre 

organisationsnivå och ska utföras längre ner vid gräsrötterna).  

Om jag hör att någon säger så, så säger jag att det är fel. Känner man att något kommer uppifrån då blir 

man ju anti och då försöker jag alltid trycka på hur idrottens demokratiska gång ser ut och så brukar jag 

försöka rita för att förklara – Idrottskonsulent 2. 

Idrottskonsulenten påpekar att besluten inte kommer uppifrån utan menar att besluten tas hos 

medlemmarna inom föreningen för att sedan implementeras uppåt inom föreningen. 

Det är ju människorna på gräsrotsnivå som är medlemmar i föreningar som bestämmer. De har bestämt 

vilka som ska företräda dem i sin förening, och det är oftast de i styrelsen som ska företrädas på 

distriktsnivå och fortsätter sedan uppåt. Det kommer ju från oss och det vill jag alltid påpeka. Det här är 

ju 71 idrotter som tillsammans har bestämt det här. Det är inte RF, de bestämmer ingenting. Utan de här 

71 idrotterna har sagt ja på ett riksidrottsmöte om att så här ska vi göra, så här ska vi ta oss an frågorna. 

Då tycker jag, om man kan säga det, om man kan säga det så tycker jag att folk fattar – Idrottskonsulent 

2. 

I detta fall blir konsekvensen att föreningarna känner ett motstånd eftersom de tror att ett beslut har 

tagits uppifrån, precis som citatet ovan påvisar. När idrottskonsulenten sedan har förklarat hur det 

fungerar så uppfattar denne att det blir lättare för föreningarna att förstå och därmed lättare att motta 

idrottskonsulenternas budskap.  

 

Slutligen så beskriver en av idrottskonsulenterna en utmaning med arbetsmodellen inom Strategi 2025 

som innebär att föreningarna inte förstår innebörden med strategin. Samtidigt så verkar det som att det 

inte bara är föreningarna som har svårt att tolka Strategi 2025:s arbetsmodell. En av 

idrottskonsulenterna förklarar; ”Det är nog väldigt många förbund som inte heller har någon aning om 

vad det här är, hur ska man jobba med det och då är det ju också svårt när jag träffar en förening som 

säger nej men vårt förbund vill inte jobba med det här och vem är du?” - Idrottskonsulent 4 

 

Resultatanalys  

I denna del analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till teori och tidigare forskning.  

Vilka legitimerade strategier använder och förespråkar 

idrottskonsulenterna för att få idrottsföreningar att delta i Strategi 2025? 

Idrottskonsulenterna har tydligt beskrivit att de oftast gör en behovsinventering hos varje enskild 

förening för att skapa en förståelse för vad varje förening är i behov av. Vidare så kan de senare komma 

med förändringsförslag som är baserade på behovsanalysen och riktat mot någon av utvecklingsresorna 

inom Strategi 2025. Detta kan förklaras genom en vanligt förekommande utmaning med att skaffa 

legitimitet. Zucker (1983) menar att sektoriella pionjärer kan behöva distansera aktiviteter och 

presentera det i en annan form för att skapa legitimitet. Detta är något som kan liknas vid 

idrottskonsulenternas sätt att använda sina legitimerade strategier. Genom att genomföra en 

behovsanalys så får idrottskonsulenterna chansen att förstå vad föreningen behöver och vad de vill ha. 

Idrottskonsulenterna kan sedan framföra förslag som är utformat på ett specifikt sätt för att stärka 

legitimiteten gentemot varje enskild förening. Samtidigt visar en del tidigare forskning på RF:s och 

föreningars olika syn på idrottsliga projekt som anordnas av RF (Stenling, 2013; 2014). Eftersom 
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Riksidrottsförbundet och idrottsföreningar till viss mån tjänar olika syften, så förstås också 

idrottskonsulenternas utmaning med att legitimera olika strategier som mycket komplex. 

 

En annan implementeringsstrategi som idrottskonsulenterna använder sig av är att de erbjuder 

ekonomiskt stöd mot motprestation. Med detta menas att samtalen ofta handlar om hur 

idrottsföreningar ska legitimera sin verksamhet för att möjliggöra ekonomiskt stöd från det statligt 

finansierade idrottslyftet. Den allmänna upplevelsen av undertecknad har varit att det ekonomiska 

stödet har varit centralt snarare än den faktiska aktiviteten som ska legitimera det ekonomiska stödet. 

Detta kan liknas vid tidigare forskning som belyst statens strategier för ekonomiskt stöd till 

idrottsföreningar (Fahlén et al., 2015; Fahlén & Stenling, 2016; Stenling, 2013; 2014). Samtidigt som det 

återigen går att återkoppla till (Stenling, 2013; 2014) som visar på att idrottsliga projekt som finansieras 

och institutionaliseras av RF med ett specifikt ändamål, kanske tjänar sitt syfte men utförarna genomför 

detta med andra intentioner än vad som var tänkt. Detta går även att förklara med Fahlén & Stenling 

(2016) som menar att när en ny strategi implementeras och alla berörda parter inte är med på att ta det 

ansvar som krävs, så brister denna sammanflätning någonstans. Resultatet av detta kan förslagsvis 

bland annat visa sig i de implementeringsstrategier som idrottskonsulenter använder. Där får de agera 

som sektoriella pionjärer för att försöka integrera Strategi 2025 under paraplyet av större bestämmande 

organisationer (Zucker, 1983).  

 

Det finns en annan tydlig koppling mellan institutionell teori och detta fenomen med ekonomiskt stöd 

mot motprestation. Scott & Meyer (1994) menar att en grundläggande princip inom organisatoriska 

miljöer är att dessa karaktäriseras av regler och krav som varje organisation måste uppfylla om de ska 

få och skapa legitimitet och stöd. Detta symboliserar den organisatoriska miljö som den svenska 

idrottsrörelsen är inom och det verkar göra sig synligt i form av krav från staten och RF, för att senare 

mynna ut i att föreningar måste legitimera sig för att uppfylla kraven för ekonomiskt stöd. Någonstans 

mellan dessa organisationer figurerar idrottskonsulenterna som pionjärer för Strategi 2025. En fjärde 

vanligt förekommande strategi som idrottskonsulenterna använder är att man försöker implementera 

Strategi 2025 till föreningarna genom att informera de högre uppsatta i föreningarna och utbilda dessa. 

Ett problem med detta visade sig dock vara att det är upp till idrottskonsulentens skicklighet att kunna 

nå ut till varje föreningsstyrelse. Samtidigt så upplevdes en brist på kompetens i en del föreningars 

styrelser och det finns även en problematik i att styrelsemedlemmar kan avgå helt plötsligt eftersom det 

är frivilligt och oftast ideellt arbete. Den femte och sista implementeringsstrategin som var vanligt 

förekommande visade sig vara kunskapsöverföring, vilket idrottskonsulenterna jobbar med dagligen. 

En av idrottskonsulenterna beskrev dock en utmaning som berör kunskapsöverföring till föreningar 

samt vikten av att informationen når rätt personer inom föreningen;  

Jag kan prata hur mycket som helst till en ledare men om jag inte kommer åt ordförande eller dom andra 

stora personerna, om inte dom får rätt kunskap om strategi 2025, då kan jag stå hur länge som helst och 

tjata, det är ändå dom som bestämmer – Idrottskonsulent 1 

Detta är ett komplext problem inom den svenska idrotten vilket dels skulle kunna ha sitt svar i att det är 

en ideell och frivillig marknad. Samtidigt beskriver Fahlén & Stenling (2016) att idrottspolicyn i Sverige 

karaktäriseras av två olika sidor. Dels den tävlingsorienterade organiserade idrotten och den frivilliga, 

icke-vinstdrivande föreningsidrotten. Detta är något som skapar möjligheter för föreningar att vara 

säregna och agera pragmatiskt. Suchman (1995) beskriver pragmatisk legitimitet som att den vilar på 

organisationens eget intresse och dess närmaste publik. Detta skulle kunna vara en typ av legitimitet 

som idrottsföreningar agerar efter, där de vill uppfylla sitt eget och deras medlemmars intresse. RF och 

staten däremot agerar enligt den kognitiva och till viss del den moraliska legitimiteten. Suchman (1995) 

beskriver den kognitiva legitimiteten som en socialt konstruerad legitimitet som utgörs av statliga 

system. Den moraliska legitimiteten grundar sig i om en aktivitet är den rätta saken att göra snarare än 

om den ger vinning. Denna typ av legitimitet bör således vara upp till betraktarens öga att bedöma vad 

som är rätt. Således kan det finnas en förklaring i att RF kategoriseras enligt den kognitiva legitimiteten, 

samtidigt som idrottsföreningarna kategoriseras enligt den pragmatiska legitimiteten. Båda sidorna 

innehåller den moraliska legitimiteten om vad som är rätt.  Ibland överensstämmer denna legitimitet 
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mellan de båda sidorna men idrottskonsulenternas uppgift blir att kunskapsöverföra visionen om 

Strategi 2025 och försöka legitimera denna genom den moraliska legitimiteten som kanske måste 

anpassas utefter vad den specifika föreningen anser är moraliskt rätt. Detta stärker ytterligare tesen om 

idrottskonsulenter som sektoriella pionjärer som kan behöva distansera Strategi 2025 och presentera 

det i en annan form för att skapa legitimitet (Zucker, 1983). Strittmatter et al. (2018) beskriver vidare 

idrotten i Sverige som en sammanlänkande kedja av handlingar där RF och föreningar fungerar som 

källor och sökare av legitimering. Därav går det inte för RF att ställa bestämmande krav men däremot 

så kan idrottsföreningarna behöva anpassa sig inom ramarna för Strategi 2025 och dess vision för att 

anses som legitima.  

 
Studiens resultat mynnade även ut i fyra huvudsakliga faktorer som vi anser påverkar 

idrottskonsulenternas val av implementeringsstrategi. Dels så framkom det av studien att 

idrottskonsulenterna anammade ett individuellt arbetssätt och arbetet var upplagt efter varje konsulent 

som individ. Det framkom även att arbetssättet anpassades efter vilken idrott som idrottskonsulenten 

arbetade mot. Detta förklarades med olikheter inom olika idrotter, dels genom förutsättningar för olika 

idrotter och dels genom kulturella skillnader inom dessa. Detta förklarar ytterligare 

idrottskonsulenternas komplexa utmaning med att implementera Strategi 2025. Fahlén & Karp (2010) 

beskriver den institutionella teorin som att organisationer karaktäriseras av oklara mål och av den 

anledningen anpassar sig till miljön för att skapa legitimitet för deras aktiviteter. Oliver (1992) kan 

stärka detta ytterligare genom att organisationer handlar utefter vad som är accepterat på grund av 

vanor, historia och traditioner. Det komplexa inom idrotten är att det är olika miljöer, vanor, historier 

och traditioner som interagerar med varandra. Miljöerna skiljer sig dels åt mellan föreningar och RF 

men samtidigt mellan olika idrotter. Detta gör att idrottskonsulenterna måste anpassa sitt arbetssätt 

efter vilken idrott man vänder sig till då varje idrott har sin vana, historia och tradition. Vidare så beskrev 

idrottskonsulenterna relationen till föreningarna som mycket viktig för att möjliggöra för 

implementering av Strategi 2025. En av idrottskonsulenterna beskrev det på detta sätt: “Om inte du 

besitter en kompetens att bemöta människor så blir det svårt att kunna samarbeta med föreningarna, 

mycket är upp till konsulenten och hur den kan läsa av situationen. Konsulenten måste kunna möta 

föreningen på samma våglängd” – Idrottskonsulent 1. Detta kan återigen förklaras genom den komplexa 

idrottsliga kontexten genom vilka idrottskonsulenterna verkar.  

 

För att RF och föreningar ska möta Strategi 2025:s vision så verkar det vara av yttersta vikt att 

idrottskonsulenterna anpassar sitt arbete efter varje enskild förening och deras relation till densamma 

är viktig. För att upprätthålla den sammanlänkande kedjan av handlingar som Strittmaster et al. (2018) 

har beskrivit så är det viktigt att idrottskonsulenterna fungerar som sektoriella pionjärer (Zucker, 1983) 

och tar hänsyn till den pragmatiska, moraliska och kognitiva legitimiteten (Suchman, 1995) som yttrar 

sig på olika sätt inom olika nivåer inom idrottsrörelsen. Den sista huvudsakliga faktorn som påverkar 

idrottskonsulenternas val av implementeringsstrategi är Strategi 2025s innebörd för konsulenterna. 

Resultatet visar delvis att Strategi 2025 var lite svårtolkad och att vissa saker kunde beskrivas mer 

konkret. Idrottskonsulenterna beskrev att de inte fått några förslag på implementeringsstrategier mot 

föreningarna från RF, de hade tilldelats visionen om Strategi 2025 från RF och senare fått utveckla egna 

implementeringsstrategier. En av idrottskonsulenterna beskrev problematiken med detta: “Nu så är det 

väldigt många som är sjukskrivna så jag upplever också att vi i organisationerna som ska genomföra den 

här förändringen, vi tar väldigt mycket stryk för mycket är väldigt oklart för oss också” – 

Idrottskonsulent 4. Detta stärker ytterligare Strittmatter et al. (2018) beskrivning av idrotten som 

uppbyggd av en kedja av legitimerade handlingar. Det framgår av resultatet att det inte bara är 

idrottskonsulenterna som måste legitimera och anpassa sig till föreningarna. Det är även en 

nödvändighet att RF legitimerar och konkretiserar Strategi 2025 till den organisationsnivå som 

idrottskonsulenterna befinner sig på för att inte bryta kedjan av legitimerade handlingar. Detta för oss 

vidare in på kommunikation även om resultatet i denna studie är fokuserat till idrottskonsulenternas 

sätt att kommunicera Strategi 2025 till föreningarna och deras kommunikationsverktyg för detta. 

Resultatet visar på att idrottskonsulenterna försöker styra kommunikationen mot föreningarna så att 

den ska riktas mot någon av utvecklingsresorna inom Strategi 2025. Samtidigt så har verktygen för detta 
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tagits fram av idrottskonsulenterna själva som beskriver en brist i kommunikationen från RFs sida. 

Detta verkar ha lett till att idrottskonsulenterna har fått utforma sina egna implementeringsstrategier 

vilket är ett vanligt fenomen inom organisationers interna legitimerande processer (Schofield, 2004).  

Vilka utmaningar följer av idrottskonsulenternas arbete med att 

legitimera Strategi 2025?    

Studiens resultat kunde även påvisa utmaningar som följer av idrottskonsulenternas arbete med att 

legitimera Strategi 2025. Utmaningarna kunde till största del kopplas till föreningarnas egenskaper som 

mognad, mål, miljö, brister och föreningarnas mottaglighet för Strategi 2025. Vidare så identifierades 

utmaningar med top/down decisions, vilket får ses som den arbetsmodell som Strategi 2025 

implementerats genom och som genomsyrar idrottsrörelsens organisationsstruktur. 

Idrottskonsulenterna beskriver att föreningens mognadsgrad har stor betydelse för ifall de står redo att 

arbeta med Strategi 2025. Framförallt så verkar olika föreningars målsättningar skilja sig åt vilket gör 

att idrottskonsulenterna måste anpassa sig. Detta tyder på likheter med Fahlén & Stenling (2014) som 

menar att när en ny strategi implementeras och alla parter inte är med på att ta det ansvar som krävs så 

brister sammanflätningen någonstans. För att undvika detta så verkar idrottskonsulenterna möta varje 

specifik förening på deras egna villkor. En annan utmaning verkar vara olika upplevda brister i och inom 

föreningarna. Med detta så menas tidsbrist och anläggningsproblem som minskar föreningarnas 

möjlighet att arbeta med Strategi 2025. Däremot så fanns det en gemensam nämnare för alla föreningar 

som deltog under skuggningstillfällena, vilken var att de alla var intresserade av att få ekonomiskt stöd 

till sin verksamhet. Det noterades att diskussionen mellan idrottskonsulenterna och föreningarna ofta 

handlade om hur föreningen skulle anpassa sin verksamhet för att göra den legitim för att få ekonomiskt 

stöd.  

Idrottskonsulenterna beskrev att föreningarnas mottaglighet för Strategi 2025 var något som påverkade 

huruvida implementeringen av densamma genomförs. Dels så verkar det skilja sig mellan föreningar 

och idrotter, hur mycket kunskap man har om Strategi 2025. Samtidigt så verkar det som att flera 

föreningar tar strategin för givet och anser den som något självklart. Därav finns det en utmaning för 

idrottskonsulenterna att skaffa legitimitet (Suchman, 1995) och vinna acceptans hos föreningarna för 

Strategi 2025. En del i att skaffa legitimitet (Suchman, 1995) är att innovatörer måste lägga mycket tid 

på att skapa en känsla av att en sektor existerar oberoende av särskilda befälhavare (Aldrich & Fiol, 

1994). Av resultatet i denna studie framkom det att idrottskonsulenterna uppfattade att föreningarna 

kan bli anti om det fokuseras på att besluten om Strategi 2025 fattas på en högre organisationsnivå och 

sedan ska implementeras ute i föreningarna. Detta kan förklaras med att föreningar i Sverige verkar 

med hjälp av egenreglering (Fahlén, Eliasson & Wickman, 2015) som regeringen bidrar till genom ökade 

resurser till att uppnå de mål som sätts upp (Norberg, 2017; Regeringen, 2017). Problemet har tidigare 

visat sig vara att det ansvar som följer med detta ibland inte är något som föreningarna har accepterat 

(Stenling, 2013; Stenling 2014). Detta fenomen verkar vara en närvarande utmaning som landar på 

idrottskonsulenternas axlar där de måste anpassa sig och styra Strategi 2025 efter idrottsföreningarnas 

behov. Flera av idrottskonsulenterna beskrev att de försökte förklara föreningarnas makt och att det är 

föreningarna som väljer de förtroendevalda. Detta för att minska uppfattningen hos föreningarna om 

top/down decisions och för att minska risken för dess möjliga konsekvenser. Detta stärker tesen om 

idrottskonsulenter som sektoriella pionjärer (Zucker, 1983) som arbetar för att skaffa legitimitet 

(Suchman, 1995) med Strategi 2025 som något som existerar oberoende av särskilda befälhavare 

(Aldrich & Fiol, 1994).  

Metoddiskussion 

Skuggning är en bra metod att använda för att komma nära det som är avsett att studera samt för att 

skapa en övergripande bild (Czarniawska, 2007; McDonald, 2005). För att skapa en så bred bild som 

möjligt av forskningsfrågan valdes skuggning som metod. Detta var första gången vi använde skuggning 

som metod vilket kan sänka reliabiliteten och validiteten något. Metoden kräver att forskaren är påläst 
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då den kan vara svår att använda i praktiken. Utmaningar vi stött på under studien var att det var svårt 

att uppfatta allt som skedde under skuggningstillfällena men eftersom vi var två personer så kunde vi 

fokusera på olika saker. Detta bidrog till att vi kunde insamla mer information. Idrottskonsulenterna 

hade inte blivit varse om att de skulle bli skuggade vilket ökar studiens tillförlitlighet. Den enda 

information de blivit tilldelade var att Strategi 2025 var det som avsågs studeras och att vi avsåg att följa 

med på föreningsträffar.   

 

Distriktidrottschefen presenterade ett urval kandidater som var lämpliga för studien och det går att 

diskutera om resultatet hade formats på ett annat sätt med andra respondenter. Till en början var 

urvalskriterierna relativt smala då kön och bakgrund var inkluderade i urvalskriterierna för att sedan 

väljas bort på grund av att de inte var intressanta för studien. Tanken var att studera sex olika 

idrottskonsulenter under sex olika skuggningar men eftersom bortfallet innefattade två konsulenter så 

blev det istället fyra intervjuer med respektive idrottskonsulent och sex skuggningstillfällen. Bortfallet 

är relativt högt procentuellt sätt (33%) och kan möjligtvis påverka reliabiliteten och validiteten i studien. 

Skuggningsprotokollets omfattning var relativt brett och täckte vad som var avsett att studera utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Prottokollet gjordes tillsammans med handledare för att få hjälp med 

de bitar som ansågs vara svåra att formulera. Olika kategorier och underrubriker i 

skuggningsprotokollet skapade en relativt lätt struktur att förhålla sig till vilket underlättade under 

studiens gång.  

 

Som tidigare beskrivit så kompletterades skuggning av intervju som metod för att kunna fånga sådant 

som inte gick med skuggning. Intervju som metod ger respondenten ett tillfälle att besvara frågorna 

utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2011; Creswell, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2014). Semistrukturerade intervjuer är en metod som vi är vara och bekväma med vilket förenklade 

intervjuprocessen. Miljön intervjuerna hölls i var inte optimala då vi inte fick välja plats. Intervjuerna 

gjordes i samband med skuggningar eller på idrottskonsulenternas kontor vilket kan ha påverkat 

resultatet till viss del. Miljön kan påverka vad respondenten väljer att säga. I detta fall var det en miljö 

som respondenten valt och känner sig bekväm i vilket påverka utfallet av intervjuerna. Under 

transkriberingsprocessen kunde miljön skapa en del brus i bakgrunden vilket försvårade 

transkriberingen litegrann men inte nämnvärt.  

 

 

Studien syftar till att studera en av Sveriges största distrikt och hur deras idrottskonsulenter arbetar för 

att implementera strategi 2025 i föreningarna. Att endast ett distrikt studerades under en relativt kort 

tid kan både vara en för-och nackdel. Studiens tillförlitlighet hade ökat med mer datamaterial från fler 

distrikt. Då vi endast fokuserade på ett distrikt kunde vi etablera en relation till idrottskonsulenterna 

vilket Czarniawska (2007) förespråkar när skuggning används som metod vilket ansågs viktigt.  

 

Studiens bidrag till forskningsfältet 

Studien utgör ett bidrag till den idrottspedagogiska forskningen där den tar upp tidigare forskning inom 

forskningsfrågan. Mer specifikt så fokuserar denna studie på idrottskonsulenternas legitimering av 

Strategi 2025 och utmaningarna med detta. Studien bidrar till forskningsfältet med en inblick i 

idrottskonsulenternas dagliga arbete med Strategi 2025 och med en redovisning av vilka 

implementeringsstrategier som används för att nå ut till föreningarna med strategin. Genom att 

använda skuggning som metod så har det resulterat i att vi har kommit idrottskonsulenterna nära, vilket 

underlättar för att svara på studiens syfte och frågeställningar. För att sammanfatta studien så 

genomsyras allt arbete av strategi 2025 och studien bidrar till att visa hur idrottskonsulenterna arbetar 

med denna dagligen.  
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Förslag till framtida forskning 

Studien riktar sig till ett specifikt distrikt för att kunna skapa en djupare förståelse om hur 

idrottskonsulenterna jobbar inom just detta område. Förslag till framtida forskning är att undersöka 

flera distrikt för att kunna tyda skillnader och likheter med legitimerandet av Strategi 2025 och dess 

utmaningar. Det skulle även vara intressant att undersöka dessa forskningsfrågor utifrån andra metoder 

för att underbygga eller avvisa de resultat som framkommit under denna studie. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till distriktschef 

Hej! Vi heter Adam Martinez och Oskar Andersson och vi studerar masterprogrammet ledarskap och 

organisation vid Umeå universitet. Nu under våren skriver vi vår magisteruppsats inom ett 

forskningsprojekt vid Pedagogiska institutionen, under handledning av docent Josef Fahlén, som 

handlar om implementeringen av RF:s nya satsning Strategi 2025. 

Syftet med vår studie är att studera hur implementeringen av denna strategi når ner till idrottsföreningar 

och specifikt hur idrottskonsulenter som arbetar på distriktsförbunden genomför arbetet. Vår ambition 

är att få följa med några idrottskonsulenter i deras arbete och möten med föreningar. 

  

Vi skriver till dig som Distriktschef för X Idrottsförbund (då detta är distriktet vi skulle vilja samla in 

data från) med en förfrågan om att få kontakta de idrottskonsulenter som finns angivna på er hemsida. 

Om det är någon av dem du rekommenderar, eller inte vill att vi ska kontakta av olika anledningar tar 

vi givetvis detta i beaktning. Kanske är det några av dem som är mer involverade i det arbete vi är 

intresserade av än andra? 

  

Med vänliga hälsningar Adam och Oskar. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Frågor som ställdes innan intervju  

Kan du berätta lite om vem du är och din roll i organisationen?  

Kan du berätta lite om strategi 2025 och hur du/ni jobbar med det? (Ställer denna fråga för att få en 

del data innan skuggningen för att ha som en backup ifall skuggningen skulle bli oanvändbar). 

Arbetsuppgifter (hur mycket tid läggs på Strategi 2025?) 

 

Kan du berätta lite om hur idrottsförbundet arbetar med Strategi 2025? 

Hur är arbetet upplagt? 

Vem gör vad? (Strategi 2025 innehåller ju 5 utvecklingsresor. Delas dessa resor upp på något vis mellan 

dig och dina kollegor eller delar ni på föreningarna och genomför alla resor hos varje förening?) 

Hur mycket fokus läggs på det relativt förbundets andra arbetsuppgifter? 

 

Hur ser din del av arbetet med Strategi 2025 ut? 

Hur många träffar skulle du uppskatta att du genomför med föreningar med ändamålet att 

implementera Strategi 2025? 

Vilket sorts annat arbete (än föreningsträffar) innebär Strategi 2025 för dig? 

 Förberedelser 

 Utbildningsplanering 

 Övrig kommunikation 

 

Hur arbetar du med implementeringen av Strategi 2025 när du träffar dina föreningar? 

Föregås det av någon särskild behovsinventering? 

Har du ett färdigt innehåll som ska levereras? 

 

Har du fått några verktyg som hjälper dig att implementera Strategi 2025 vidare till dina 

idrottsföreningar tycker du? 

Hur mottas budskapen? 

Hur mottas arbetsmodellen (implementering uppifrån)? 

Vad tycker du själv om budskapen och arbetsmodellen? 
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Bilaga 3. Skuggningsprotokoll 

 
 

 

 


