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Abstract 

 

 

Change is a recurring element in society and for sports clubs. When there is a change in 

society, this change may have an impact and change the condition for sports clubs and its 

leaders. Changes can be degraded into trends. This study has been delimited to study four 

social trends that research shows may have an impact on sports club, which are; Increased 

commercialization, changing demographics, changing communication patterns and increased 

individualization. To help sports clubs in their development it is of value to find out how these 

changes are perceived. This study aimed to investigate the perceptions that sports club leaders 

have about social change and its impact on their leadership and their clubs development. More 

specifically the study examined which social trends that have impact, how leadership develop 

and change from social trends, opportunities and obstacles that social trends brings, and how 

changes in society are received. This was done by eight interviews with the chairman from 

eight different voluntary sports clubs. The results show that parts of all four trends has an 

impact. It also shows that leadership develops to some extent. There are both opportunities 

and obstacles with social trends for sports clubs and their leaders and certain trends in society 

have more barriers and obstacles for the sports clubs than others. When a change in society is 

perceived to have meaning and impact, it also causes some type of active receiving by the 

sports club. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: trend, idrottsrörelse, styrelseordförande, idrottsorganisation, 

ledarskapsutveckling 

Keywords: trend, sports movement, chairman, sport organization, leadership 

development 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund .......................................................................................................... 1 

1.1. Den svenska idrottsrörelsen ........................................................................ 2 

1.2. Vad är en idrottsförening? .......................................................................... 3 

1.3. Vad är en styrelseordförande? .................................................................... 3 

1.4. Samhällsförändringar i Sverige .................................................................. 4 

1.4.1. Ökad kommersialisering .......................................................................................... 5 

1.4.2. Förändrad demografi ................................................................................................ 6 

1.4.3. Ökad individualisering ............................................................................................. 7 

1.4.4. Förändrade kommunikationsmönster ....................................................................... 8 

2. Tidigare forskning ......................................................................................... 10 

2.1. Samhällsförändringarnas betydelse för idrott ........................................... 10 

2.2. Idrottsorganisationers omgivning ............................................................. 13 

2.3. Styrelseordförandes ledarskapsroll ........................................................... 15 

3. Teori ................................................................................................................ 18 

3.1. Ledarskap .................................................................................................. 18 

3.1.1. Servant leadership .................................................................................................. 19 

3.1.2. Leader – member exchange theory ........................................................................ 19 

4. Problemformulering ...................................................................................... 21 

5. Syfte och frågeställningar ............................................................................. 22 

5.1. Syfte .......................................................................................................... 22 

5.2. Frågeställningar ......................................................................................... 22 

6. Vetenskapliga utgångspunkter .................................................................... 23 

6.1. Kunskapssyn ............................................................................................. 23 

6.2. Källkritik ................................................................................................... 24 

7. Metod .............................................................................................................. 25 

7.1. Urval .......................................................................................................... 25 

7.2. Datainsamlingsmetod ................................................................................ 28 

7.3. Procedur .................................................................................................... 29 

7.3.1. Intervjuer och intervjuguide ................................................................................... 29 

7.3.2. Intervjuanalys ......................................................................................................... 31 



 

7.4. Forskningsetiska principer ........................................................................ 33 

7.5. Metoddiskussion ....................................................................................... 34 

7.5.1. Reliabilitet och validitet ......................................................................................... 35 

8. Resultat ........................................................................................................... 37 

8.1. Ordförandens ledarskap ............................................................................ 37 

8.2. Samhällsförändringars betydelse .............................................................. 38 

8.2.1. Kommersialisering ................................................................................................. 38 

8.2.2. Förändrad demografi .............................................................................................. 39 

8.2.3. Ökad individualisering ........................................................................................... 40 

8.2.4. Förändrade kommunikationsmönster ..................................................................... 41 

8.3. Samhällsförändringars mottagande........................................................... 42 

8.4. Utveckling och förändring av ledarskap ................................................... 44 

8.5. Möjligheter och hinder .............................................................................. 45 

8.5.1. Möjligheter ............................................................................................................. 45 

8.5.2. Hinder ..................................................................................................................... 46 

8.6. Gisslet med ekonomin............................................................................... 48 

9. Analys ............................................................................................................. 50 

9.1. Ordförandes ledarskapsbeskrivning .......................................................... 50 

9.2. Ledarskapsutveckling ............................................................................... 50 

9.3. Samhällsförändringarnas betydelse för ledarskap .................................... 51 

10. Diskussion ..................................................................................................... 53 

10.1. Samhällsförändringar och dess betydelse ............................................... 53 

10.2. Utveckling av ledarskap .......................................................................... 55 

10.3. Möjligheter och hinder ............................................................................ 56 

10.4. Anpassning och mottagande ................................................................... 57 

10.5. Avslutningsvis ......................................................................................... 59 

11. Referenser .................................................................................................... 61 

Bilaga 1 ............................................................................................................... 64 

Bilaga 2 ............................................................................................................... 66 

 

 

 



1 

Samhället vi lever i har på många sätt förändrats sedan idrotten introducerades i Sverige för 

drygt hundra år sedan. Människor har idag helt andra livsstilar och levnadsideal än vad 

människor hade i början av det förra seklet. Trots det bygger svensk idrott på i stort sett 

samma principer som den en gång formades i. Idrotten har naturligtvis också utvecklats och 

förändrats, det har tillkommit fler idrotter och kvinnor utgör idag en självklar del av 

verksamheten. Men grunden i både verksamhet och organisatorisk struktur, är i mångt och 

mycket densamma (Riksidrottsförbundet [RF], 2014). I Sverige finns det idag drygt 20 000 

idrottsföreningar, och i varje förening finns det en styrelse som driver föreningens verksamhet 

framåt (Pallin, 2004). 

 

Hur upplever styrelsemedlemmar att samhället har förändrats och vad betyder det för deras 

förening? Denna studie handlar om vilka uppfattningar styrelseordföranden i idrottsföreningar 

har om samhällsförändringars betydelse för deras förening och ledarskap. 

 

1. Bakgrund 

Med vetskap om att samhället har förändrats i snabbare takt än idrottsrörelsen, påbörjade 

riksidrottsstyrelsen (RS) år 2011 ett idéarbete kring hur framtidens idrottsföreningar bör 

organiseras för att bättre gå i takt med samtiden. RS är Riksidrottsförbundets (RF) beslutande 

organ som består av elva personer. RF är svensk idrotts paraplyorganisation, med uppgift att 

stödja, företräda och leda idrottsrörelsen. RF stödjer idrottsrelaterad forskning dels genom 

ekonomiskt stöd till Centrum för idrottsforskning och dels genom egen beställarstyrd 

forskning. I maj 2013 beslutade RF-stämman att inleda en bred strategisk diskussion om 

svensk idrotts framtida förutsättningar. RF-stämman hålls vartannat år och består av 

tvåhundra ombud från specialidrottsförbunden (SF). Förutom val till RS ägnar sig stämman åt 

att lägga ut idrottens färdriktning för i första hand de närmaste två åren (RF, 2014). Till 

idéarbetet tillsattes en projektgrupp som i ett omvärldsarbete sammanställde och analyserade 

samhällsförändringar i Sverige. Detta resulterade i boken “Framtidens idrottsförening - 

Vansinnigt viktiga vägval” (Olsen, 2013) och rapporten “Framtidens idrottsförening” (RF, 

2013). Syftet med dessa verk var att skapa de bästa av förutsättningar för idrottsföreningar att 

utvecklas. I rapporten “Framtidens idrottsförening” framgår det att svenska idrottsföreningar 

behöver utvecklas och i vissa delar förändras för att gå i takt med samtiden. En av de största 

utmaningarna i utvecklingsarbetet kommer enligt RF (2013) bli ledarskap på alla nivåer. 

 



2 

Denna studie görs på uppdrag av Norrbottens idrottsförbund. Vilket är RF:s regionala 

organisation med uppdrag att stödja, företräda och leda den norrbottniska idrotten. Uppdraget 

som tilldelades oss från Norrbottens idrottsförbund syftade till att generera en ökad förståelse 

om ledarskapets betydelse relaterat till idéprojektet framtidens idrottsförening. 

 

I denna bakgrund presenteras litteratur som handlar om projektet framtidens idrottsförening. I 

ett senare avsnitt, under tidigare forskning presenteras mer litteratur som mer kan ses som 

vetenskaplig forskning inom området, eller delar av området som avses att undersökas. 

Litteraturen i denna bakgrund har en del begränsningar. Delvis har avsaknaden av 

vetenskaplig forskning inom ämnet lett till denna begränsning. Det finns inte mycket 

forskning om idéprojektet framtidens idrottsförening, och den forskning som finns har RF 

själva tagit fram. Därav bakgrundens litterära begränsning. Svagheter med en sådan 

begränsning är att de verk som RF (2013) och Olsen (2013) tagit fram är att de inte har blivit 

publicerade någon annanstans än på RF:s hemsida. Ur vetenskaplig utgångspunkt ses inte 

dessa verk som särskilt stark forskning eftersom de inte är “peer reviewed”. Alltså granskade 

av andra forskare. Genom att dessa studier har begränsningar kan man även ifrågasätta dess 

tillförlitlighet. Eftersom att detta arbete tar sin utgångspunkt i idéprojektet om framtidens 

idrottsförening anser vi att dessa referenser är relevanta trots dessa begränsningar. Under 

avsnittet tidigare forskning tas även annan, internationellt publicerad forskning, inom 

relevanta områden för studien upp. Detta för att stärka studiens underlag. 

 

1.1. Den svenska idrottsrörelsen 

För att förstå i vilken kontext RF är verksam, anser vi att en förklaring av den svenska 

idrottsrörelsens organisering och ledning vara relevant. Pallin (2004) förklarar att RF har en 

central plats inom den svenska idrottsrörelsen och verkar som en paraplyorganisation. 

Nationalencyklopedin definierar idrottsrörelse som en folkrörelse där man samlar in alla 

idrottande personer och all idrottslig verksamhet (NE, 2014). RF fungerar som en 

topporganisation och hjälper till att styra och samordna svensk idrott. All organiserad idrott 

under RF:s ledning i Sverige utgörs av ideella föreningar, även idrottsaktiebolag som är en del 

av en idrottsförening, i vilken föreningen har 51 procent av rösterna. RF är en ideell förening, 

precis som alla medlemsorganisationer till denna. Medlemskapet är den röda tråden som 

binder samman organiserad föreningsidrott. Idrottsföreningar är medlemmar i 

specialidrottsförbund (SF) och distriktidrottsförbund (DF) som i sin tur är medlemmar till RF. 
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Den enskilde individen som är medlem i en idrottsförening har på så vis ingått ett avtal med 

både föreningen, SF, DF och RF (Pallin, 2004). Hela den svenska idrottsrörelsen utgörs dock 

inte av föreningar under RF. Kommersiell idrott och spontanidrott är exempel på idrottslig 

verksamhet som även de utgör den svenska idrottsrörelsen. 

 

1.2. Vad är en idrottsförening? 

Idrottsföreningar utgör en stor del av den svenska idrottsrörelsen. En idrottsförening är enligt 

Malmsten och Pallin (2005) en sammanslutning av människor som i sin idrottsliga 

verksamhet främjar ideella syften. I Sverige saknas det speciallag för ideella föreningar, vilket 

har medfört att fältet har lämnas tämligen fritt för organisationerna att själva skapa sina 

strukturer och regelverk. För att en förening ska anses existera ska en sammanslutning av 

människor ha antagit stadgar och utsett en styrelse. Stadgar är ett dokument som bland annat 

innehåller föreningens namn, ändamål och bestämmelser om hur beslut i föreningen ska 

fattas. När en förening har antagit stadgar och utsett en styrelse är den att betraktas som en 

juridisk person, vilket innebär att föreningen kan äga saker, vara part i avtalsförhållanden, 

vara part inför domstol och annan myndighet, vara medlem i en annan förening eller förbund, 

samt att den kan försättas i konkurs. 

 

Pallin (2004) förklarar att idrottsföreningar, med dess fysiska medlemmar är den viktigaste 

byggstenen inom svensk idrott. I Sverige finns det drygt 20 000 idrottsföreningar. Gemensamt 

för alla idrottsföreningar är att RF:s stadgar är direkt styrande för hur dessa ska organisera sig. 

Det regelverk som RF sätter upp utgör den viktigaste normkällan för svensk idrottsrörelse. 

Till exempel måste en idrottsförening vara öppen för alla, för att själv upptas som medlem i 

RF. 

 

1.3. Vad är en styrelseordförande? 

Som nämnts tidigare leds en idrottsförening av en styrelse. Varje styrelse ska ha utsett en 

ordförande. En ordförande är en person som har utsetts att leda en förenings verksamhet och 

sammanträden. Ordföranden väljs för en bestämd tid (NE, 2014). Malmsten och Pallin (2005) 

förklarar att en ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda 

styrelsens förhandlingar och arbete samt se till att föreningens stadgar efterlevs. Genom god 

ledning under demokratiska former kan en ordförande få styrelsen att uppfylla det förtroende 

man fått från medlemmarna. Inom all demokratisk föreningsverksamhet är det 
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majoritetsprincipen som gäller vid beslutsfattande. Majoritetsprincipen innebär att den 

mening som får flest röster inom styrelsen gäller som beslut. En ordförande har på så vis inte 

mer makt än övriga styrelsemedlemmar, mer än att denne normalt har utslagsröst vid lika 

röstetal. En ordförande har i strikt mening inte heller mer makt än någon annan enskild 

medlem i föreningen, förutom utslagsröst vid frågor som alla medlemmar deltar i. Däremot 

har en ordförande mer inflytande och insyn i en förening än andra medlemmar. 

 

En ordförande ska ihop med styrelsen verkställa beslut, ansvara för den löpande 

verksamheten, tillvarata medlemmars intressen och sköta andra angelägenheter enligt 

föreningsstadgarna. Detta hör ihop med att den personen som har ett ytterst ansvar också bör 

ha ordentlig uppsikt över vad som försiggår inom just den föreningen. Vidare beskrivs att en 

styrelse är föreningens beslutande organ när inte ett årsmöte är samlat. Styrelsen ska se till att 

föreningen följer gällande lagar och regler. Styrelsen ska även planera, leda och fördela 

arbetet inom föreningen. Ett stort och viktigt ansvar läggs även på att ansvara för och förvalta 

föreningens medel, tillställa revisorer räkenskaper samt förbereda för årsmöten (Malmsten & 

Pallin, 2005). En styrelseordförande i en idrottsförening kan med ovanstående definitioner ses 

som en formell ledare. Ordföranden har med övriga styrelsemedlemmar fått i förtroende från 

föreningsmedlemmarna att leda föreningen framåt. 

 

1.4. Samhällsförändringar i Sverige 

Idéprojektet om “Framtidens idrottsförening” har resulterat i en identifikation om vad i 

samhället som har förändrats, vilket kan beröra och ifrågasätta idrottens nuvarande 

utformning. Olsen (2013) och RF (2013) beskriver ett antal samhällsförändringar som 

påverkar föreningsidrottens förutsättningar. Samhällsförändringarna kan delas upp i fyra 

stycken trender. Med trend menas något som pågår nu, en företeelse eller ett skeende och som 

har en viss riktning och gäller inom ett visst område. De fyra trenderna är; ökad 

kommersialisering, förändrad demografi, ökad individualisering och förändrade 

kommunikationsmönster (Olsen, 2013; RF, 2013). Varje samhällstrend består av flera delar, 

vilka tillsammans utgör en trend. Även andra forskare beskriver att dessa trender existerar 

(Idrottsvetenskapligt centrum vid Lunds universitet, 2005; Sjöblom & Fahlén, 2010; Stenling 

& Fahlén, 2009). 
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Vi är medvetna om att det finns fler trender i samhället, vilka skulle kunna påverka 

idrottsföreningars verksamhet. För den här studien har vi valt att avgränsa oss till de fyra 

trender som Olsen (2013) och RF (2013) presenterar. Studien görs på uppdrag av Norrbottens 

idrottsförbund, vilket också har hjälpt till i avgränsningen eftersom arbetet tar sin 

utgångspunkt i RF:s idéprojekt. Varken Olsen (2013) eller RF (2013) förklarar hur länge 

dessa trender har pågått, vilket vi är kritiska till. Det är naturligtvis svårt att fastställa när en 

samhällstrend inleds, men av trendernas storlek utgår vi ifrån att de kan ha pågått under lång 

tid. Olsen (2013) och RF (2013) beskriver heller inte hur olika typer av idrottsföreningar kan 

bemötas av samhällstrenderna. Det är vi också kritiska till, eftersom idrottsföreningarna i 

Sverige kan se mycket olika ut beroende på storlek, idrott, nybildad eller gammal, geografiskt 

läge och ifall det är en flersektionsförening eller inte. 

 

1.4.1. Ökad kommersialisering 

En ökad kommersialisering är en trend i samhället som innebär att människor anammar och 

efterhärmar det beteende som försiggår inom näringslivet. Till exempel inom ideell 

verksamhet. Kommersialiseringstrenden kan delas in i fem delar, vilka är förändrat språkbruk, 

förändrat medlemsbeteende, förändrad gränsdragning mellan ideell och privat sektor, 

kommersiella aktörer som ger sig in på idrottsrörelsens marknad samt professionalisering och 

specialisering (RF, 2013). 

 

Utmärkande för trenden ökad kommersialisering är det språkbruk från den kommersiella 

logiken som numera tillämpas inom ideella organisationer. Ord som, produktivitet, 

kostnadseffektivitet, leverans, kundmedvetenhet och resultatfokus är exempel på det. Allt fler 

föreningar verkar som om det vore ett företag, och föreningsmedlemmar har en benägenhet att 

uppfatta sig själva som kunder i föreningen (Olsen, 2013). 

 

RF (2013) menar att den klara gränsdragningen mellan ideell verksamhet och privat 

näringsverksamhet har börjat att luckras upp. Detta under påverkan från EU. 

Marknadsdomstolen beslutade i december 2012 att föreningar ska likställas med företag när 

det gäller konkurrens mellan marknadens aktörer. 

 

Samtidigt som de ideella föreningarna måste anpassa sig till det privata näringslivet, börjar 

fler och fler företag ge sig in på de ideella föreningarnas marknad. Idag erbjuder kommersiella 
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aktörer sportaktiviteter som fitness, dans och specialträning i vinstdrivande syfte. Denna 

utveckling sker även till viss del inom föreningslivet. Föreningar arrangerar lägerverksamhet 

och extraträning mot betalning. Detta erbjuds oavsett medlemskap i föreningen. Den fysiska 

aktiviteten hos befolkningen har totalt sett ökat den senaste tiden. Samtidigt har medlemsantal 

och aktiviteter hos idrottsföreningar minskat (RF, 2013). Detta beror enligt RF (2013) på att 

människor som väljer att sluta idrotta i en traditionell idrottsförening, istället väljer att 

aktivera sig i självorganiserade eller kommersiella alternativ. 

 

Kommersialiseringen driver föreningar till en utveckling av affärsmodeller, vilket leder till en 

ökad professionalisering. Olsen (2013) förklarar att det från samhället ställs mer och mer krav 

på att idrottsföreningar ska kunna leverera service, resultat och effektivitet, precis som 

näringslivets företag. Detta medför en professionalisering då föreningar måste ha mer utbildad 

personal och expertis inom sitt område för att möta dessa krav. 

 

1.4.2. Förändrad demografi 

Trenden förändrad demografi består av två delar, dels att populationen i Sverige har en 

annorlunda sammansättning jämfört med tidigare, samt att det är en hög urbaniseringstakt. En 

annorlunda befolkningssammansättning innebär att det är en större andel äldre personer i 

Sverige samt att konkurrensen om ungas fritid ökar. Urbaniseringen betyder att människor 

flyttar från landsort och bosätter sig i tätort (RF, 2013). 

 

Om 20 år beräknas andelen medborgare som är äldre än 80 år nära nog ha fördubblats 

samtidigt som Sveriges befolkning sedan länge har passerat 10 miljonersgränsen. Gruppen 

ungdomar minskar och når under 2014 rekordlåga nivåer för att sedan börja växa igen (RF, 

2013). I RF:s rapport beskrivs det även att gruppen äldre som blir fler och fler, skulle kunna 

bli intressant för rekrytering av både ledare och aktiva inom idrottsrörelsen. Samtidigt blir det 

en hårdare konkurrens om de ungas fritid (RF, 2013). Till följd av ungas stigande ålder blir 

idrotten allt mer prestations och resultatinriktad, tränings och tävlingsintensiv, 

tidskonsumerande, selekterande, rangordnande samt ointresserad av breddad verksamhet 

byggd på olika individers självbestämda ambitionsnivåer (Stenling & Fahlén, 2009).  

 

Samtidigt växer storstadsregionerna på landsortens bekostnad. De som flyttar från landsort till 

stadsort lämnar många gånger ett föreningsengagemang. Enligt Olsen (2013) är Sverige idag 
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det land i EU som har den snabbaste urbaniseringstakten. Detta beskrivs få konsekvenser för 

tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Fler anläggningar och idrottsmiljöer 

byggs i de större städernas ytterområden vilket kan begränsa ungdomars möjlighet till idrott 

då flera föredrar idrottande i sitt närområde. En brist på anläggningar begränsar föreningars 

utvecklingsmöjligheter och kräver nya idéer för idrottsrörelsens organisering. Föreningar i de 

små tätorterna får hårdare konkurrens om kommuners ekonomi samtidigt som rekryteringen 

av medlemmar blir allt svårare, yngre som äldre. Föreningar i storstäder växer och där anställs 

mer personer vilket gör ledningen av föreningen mer komplex. 

 

1.4.3. Ökad individualisering 

Samhällstrenden ökad individualisering innebär att människor idag både medvetet och 

omedvetet gör aktiva val i vad de vill förknippas och associeras med. Identitet och image, blir 

allt viktigare hos Sveriges befolkning. Denna trend är indelad i ett ökat individualistiskt tänk 

och en ökad hälsomedvetenhet bland människor (RF, 2013). 

 

Idrottsvetenskapligt centrum vid Lunds universitet (2005) beskriver att människor i dagens 

samhälle förskjuter sitt livsfokus från arbete till fritid och förväntningarna på det arbetsfria 

livet är större än någonsin. Det är genom konsumtion under den arbetsfria tiden som 

människor numera utvecklar och bekräftar sin identitet snarare än genom arbete och 

yrkestillhörighet. De individuella valmöjligheterna i livet betonas starkt. Alla ansvarar för sina 

egna liv och sin egen lycka. En ny individualitet där individens egenart och förmåga betonas. 

Denna nya form av individualitet gör också att folk inte känner sig lika bundna till 

traditionella sociala kategoriseringar. I dagens samhälle är idrottsintresset en vinnare. Ett 

intresse som omfattas av i stort sett alla samhälls- och åldersgrupper. Samtidigt som fler och 

fler ägnar sig åt idrott och fysisk aktivitet uppstår också nya former av idrott och motion som 

färgats av den nya tiden. Framförallt äventyrssporter, liksom skateboard och multisport. I 

skuggan av den traditionella folkrörelsebaserade idrottsrörelsen växer ett kommersiellt utbud 

av motions- och idrottsaktiviteter fram som vänder sig till dem som inte vill eller kan 

engagera sig i föreningslivet men ändå önskar regelbunden tillgång till nödvändiga 

motionsfaciliteter. 

 

RF (2013) har i sin rapport beskrivit trenden ökad individualisering i kollektivet som en trend 

som påverkar föreningar. Det beskrivs att människors behov av självförverkligande växer i 
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samma takt som medborgarens krav på föreningar, företag och myndigheter ökar. 

Självförverkligandet är drivkraften i skapandet av det personliga varumärket där personlig stil 

och smak betyder mycket. Människor markerar sin livsstil genom medvetna val av aktiviteter, 

attribut och sammanhang. Tidigare blev man medlem för att det var det man skulle vara, 

medan det idag går mer mot att bli medlem om det lönar sig. De förenings- och aktivitetsval 

som kan förstärka en individs personliga varumärke vinner. Deltagande i verksamhet som 

stärker och gestaltar det personliga varumärket eftersträvas. Det finns ett spridande intresse 

för nya gemenskaper i vilka det är viktigt att få göra på sitt sätt utan gamla strukturer och 

system. Detta beskrivs som en individualisering i kollektivet. Behovet av självförverkligande 

inkluderar även ambitionen att må bättre än bra. Hälsotrenden är stark och med denna 

utveckling ökar motionsutbudet och hälsoentreprenörer ger sig in på arenor där idrottsrörelsen 

tidigare varit ensam. Den enskilda individens ökade krav gör att föreningen måste vässa sitt 

utbud för att vara ett av alternativen i människors strävan efter bättre hälsa. Det förklaras 

vidare att idrottsrörelsen behöver förstå denna trend, annars riskerar idrottsföreningar att stå 

med tomma styrelser och utan aktiva samtidigt som det skapas nya verksamheter där 

idrottsaktiviteter blomstrar. 

 

1.4.4. Förändrade kommunikationsmönster 

Förändrade kommunikationsmönster innebär att teknikens utveckling möjliggör snabb 

kommunikation på flera olika sätt än tidigare, samt att människor förväntas vara tillgängliga 

och använda de olika kommunikationsverktyg som finns (RF, 2013). 

 

Den ökade användningen av modern teknik ökar kraven på att vara tillgänglig. Olsen (2013) 

förklarar att för idrottsföreningar gäller det att synas i rätt sammanhang, på rätt sätt. För att 

idrottsföreningar ska finnas som ett av alternativen när medborgarna ska välja 

fritidsysselsättning, måste de profilera sin verksamhet i medier som påverkar människors 

beslut. Det ställs stora krav och delvis nya på en idrottsförening att nå fram i det brus av 

information och erbjudanden som finns i dagens informationssamhälle. Den snabba 

teknikutvecklingen som visserligen inte är ny, men desto snabbare, medför också möjligheter 

för föreningar. Möjligheter för medlemmar och personal att utöva sitt ideella engagemang mer 

eller mindre helt digitalt och på mötesplatser som ligger långt bort från den traditionella 

föreningsarenan. Här kan även idrottsföreningar vara en mot trend till dagens mer och mer 
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digitala värld. Föreningar kan finnas som ett mer socialt och fysiskt alternativ för de personer 

som har en avsaknad av detta. 

 

Nya kommunikationsmönster bygger alltmer på dialog och interaktion, vilket i 

företagsvärlden inte minst syns i att kommunikationen mellan konsumenter är viktigare än 

företagens kommunikation direkt med kunderna. Medborgarna tycks föredra dialog och 

interaktion. En stor utmaning för idrottsföreningar blir att synas i mediebruset och kraven på 

kommunikationsplaner ökar. Skillnader mellan de medlemmar som idrottsrörelsen hade i sin 

begynnelse och de som är medlemmar idag är stor. Det beskrivs att en höjd utbildningsnivå 

och skillnader i globala/lokala perspektiv är två stora anledningar till de ökade kraven på nya 

kommunikationsmönster. Dagens medlemmar är väl medvetna och uppdaterade om de senaste 

kommunikationsmönstren. Föreningen, som består av medlemmarna, måste finnas där just 

medlemmarna finns (Olsen, 2013; RF, 2013). 

 

Det beskrivs att informationsteknologin gör det lättare än någonsin för människor att nå 

varandra på ett mer direkt sätt, utan att ta hänsyn till avstånd och plats. Den erbjuder nya 

möjligheter att informera sig själv om andras tankesätt och förhållningssätt. Det leder till en 

ökad hastighet i livet och en stegrad intensitet och komplexitet i vardagslivet. Människor är 

utsatta för en mängd intryck och meningssammanhang och ställs inför oändliga valsituationer 

och beslutsalternativ. Det krav som ställs på idrottsrörelsen är således att både finnas bland de 

nya kommunikationsmönstren, och även utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ 

(Idrottsvetenskapligt centrum vid Lunds universitet, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 



10 

2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning inom tre områden, vilka är samhällsförändringarnas 

betydelse för idrott, idrottsorganisationers omgivning samt styrelseordförandens 

ledarskapsroll. Den tidigare forskningen används för att få en djupare förståelse inom studiens 

fält. Den används också för att diskutera det insamlade empiriska materialet senare i 

diskussionen.  

 

2.1. Samhällsförändringarnas betydelse för idrott 

Både Olsen (2013) och RF (2013) har identifierat ett antal trender i samhället som kan få 

betydelse för svenska idrottsföreningars verksamhet. Tidigare forskning visar även på att 

samhällsförändringar har betydelse för idrott i Sverige samt andra delar av världen. 

 

Både ökad individualisering och kommersialisering får betydelse för idrottsrörelsen i Sverige. 

Stenling och Fahlén (2009) beskriver hur förändrade förutsättningar för idrottsrörelsen har 

skapat en konflikt mellan traditionella ideella ideal och kommersiella intressen. Studiens syfte 

var att studera och analysera dem dominerande logikerna som skapar förutsättningar för den 

svenska idrottsrörelsen. Genom intervjuer med sex styrelsemedlemmar från sex ideella 

idrottsföreningar under RF beskrivs hur detta påverkar idrottsföreningar. I resultatet beskrivs 

det inledningsvis att idrottsföreningar erbjuder utbildning inom respektive idrott. 

Föreningarna ska dessutom fostra medlemmar i demokratiska, sociala och moraliska synsätt 

enligt värden framhävda av RF. Detta framhävs även i föreningarnas stadgar. 

Idrottsföreningarna presenterar ett “idrott för alla” ideal där alla kan vara med, oavsett 

nationalitet, religion, ålder eller etnicitet. Trots att dessa ideal är tydliga i föreningarnas 

stadgar och respondenternas uttalanden, försvåras ibland implementeringen av en resultat- och 

kommersiell logik som växer inom tävlingsinriktad idrott. Styrelsemedlemmarna i studien 

berättar om en ökad individualisering till följd av kommersialiseringens framväxt. Detta tar 

sig uttryck i deras organisationer genom mindre medlemsengagemang, väldigt låg närvaro på 

möten och brist på volontärer. Ofta beskrivs det att endast runt 5-10 procent av medlemmarna 

i en förening går på möten. Respondenterna beskriver att den låga närvaron är ett resultat av 

medlemmarnas synsätt. Ofta finns uppfattningen att föreningen är en utomstående 

organisation och inte att den faktiskt utgörs av sina egna medlemmar. Det beskrivs vidare att 

nästan alla ledare är det på ideell basis, men det krävs finansiell kompensation för att kunna 

attrahera seniorlagstränare. Denna utveckling beskrivs kunna förstärkas i framtiden och ha en 
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negativ påföljd, eftersom den bryter mot traditionella ideella ideal och det kan sända signaler 

av att volontärers obetalda arbete är mindre värt. I studien framgår det att medlemsavgifter 

och lokala aktivitetsstöd utgör den största inkomsten för idrottsföreningar. Detta leder ofta till 

en stram ekonomi för föreningar. Inkomster från sponsorer kan variera stort och beror ofta på 

individuella medlemmars kontakter, idrottsföreningens status och på vilken nivå lagen i 

föreningen spelar. Vidare beskrivs en svårighet för många föreningar att skapa en god 

ekonomi till följd av ökade kostnader inom idrottsrörelsen på grund av ökad 

kommersialisering och professionalisering. Slutligen beskrivs det i forskningen att idrott för 

alla idealet överspeglas av kommersialiserings och resultatlogiken som finns bland svenska 

idrottsföreningar. 

 

Det ideella engagemanget är kritiskt för en idrottsorganisation. Cuskelly, McIntyre och Boag-

Griffith (1998) har undersökt utvecklingen av organisatoriskt engagemang bland volontärer. 

Med hjälp av enkäter utskickade till 328 volontärer som styrelsemedlemmar, 

kommittémedlemmar samt andra ledare på ideell basis från 52 slumpmässigt utvalda 

idrottsklubbar i Australien fick man in svar som analyserats. Trots en trend mot 

professionalisering av idrottsorganisationer med fler anställda, fortsätter ideellt arbete att vara 

väldigt viktigt för idrottsorganisationers arbete och utveckling. Det beskrivs att ideellt arbete 

inte ska underskattas eftersom ideella organisationer är beroende av dessa ideella krafter. I 

resultaten framgick även att volontärer som ansåg att deras styrelse, kommitté eller 

arbetsgrupp fungerade positivt och när organisationen hade ett positivt klimat, också talade 

om ett högre organisatoriskt engagemang. Den upplevda betydelsen av det ideella arbetet som 

volontärerna genomförde var också en tydlig implikation för deras engagemang. Om andra 

uppskattade och såg betydelsen av deras arbete var chansen större att deras engagemang växte 

och fortsatte. 

 

Det är i första hand de större föreningarna som har resurser att anställa ny personal. Vilket i 

sin tur medför att mindre idrottsföreningar gör på liknande sätt då de försöker kopiera ett 

vinnande koncept. Sjöblom och Fahlén (2010) visar i sin studie att specialisering och 

professionalisering är något som inte bara påverkar idrotten på den absoluta toppnivån, utan 

också idrotten på gräsrotsnivå. Resultaten baseras på en analys av både elitidrotts samt 

breddidrotts aktiviteter i Sverige sedan 60-talet. Resultaten visar att professionaliseringen 

skapar normer för hur en effektiv organisation ska vara. Detta leder ibland till att mindre 

föreningar iakttar större föreningars framgångar, idéer och organisationsprinciper och 
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försöker göra på samma sätt, trots att det skiljer mycket mellan större och mindre föreningars 

förutsättningar. Trender och riktningar som först fångas upp och utvecklas hos större 

föreningar, drabbar sedan mindre. Att försöka efterlikna en större förening kan gå ut över en 

mindre förening negativt eftersom resurserna där oftast är betydligt mindre. Vidare beskrivs 

det att logiken som finns inom elitidrott försvårar ”idrott för alla” idealet i Sverige. Denna 

logik är främst tydlig i större elitidrottsföreningar där framgång och effektivitet ofta mäts i 

sportsliga resultat snarare än medlemmarnas attityder och ungdomsidrottens utveckling.  

 

Förändrade kommunikationsmönster är något som berör och påverkar idrottsorganisationer. 

Luck och Buchanan (2008) har undersökt vilken betydelse digital kommunikation har för en 

idrottsorganisation. Det beskrivs att kommunikation är ett verktyg för att försöka påvisa och 

uppnå en organisations mål. Kommunikation involverar att informera om relevant, aktuell och 

frekvent information. Under de senaste tio åren har det skett en stor utveckling och tillväxt av 

digital kommunikation som internet, sociala medier och mobiltelefoni. Studien undersökte hur 

kommunikationstrender påverkar idrottsorganisationer. Om organisationerna har möjlighet att 

ta till sig dessa förändringar och använda dem effektivt, samt om medlemmar i 

idrottsorganisationer önskar att dra fördel av förändringar i deras kommunikation. Studien 

koncentrerar sig på digital kommunikation och argumentet för detta beskrivs vara för att 

digital kommunikation anses ha störst påverkan på idrottsorganisationers medlemmar i 

framtiden. Med hjälp av 90 utskickade enkäter till medlemmar från idrottsorganisationer i 

Australien visade resultaten att majoriteten (62 %) uppfattade det som viktigt eller väldigt 

viktigt att vara uppdaterad av framsteg och utveckling av digital kommunikation. Flera 

respondenter uttryckte att utveckling av kommunikation skulle leda till mindre tidskrävande 

kommunikation mellan medlemmar. Digital kommunikation beskrivs vidare kunna förenkla 

och förbättra kommunikationen i idrottsorganisationer. Medlemmarnas favorit 

kommunikationsverktyg var email. Email beskrivs underlätta kommunikationen för 

organisationen, ledare och övriga medlemmar till att bli snabbare och nå flera. Samtidigt 

beskrivs de mest förekommande digitala kommunikationsmetoderna idag som användandet av 

email, telefoni och webbsidor. Resultaten visar även på att idrottsorganisationer vill, men inte 

helt enkelt kan ta till sig nya digitala kommunikationsmönster, främst på grund av begränsade 

resurser. 
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Det framgår att samhällsförändringar får betydelse för idrottsorganisationer. Med tanke på 

detta, är det viktigt att undersöka hur det påverkar föreningsledares ledarskap och deras syn på 

föreningens utvecklingsmöjligheter. 

 

2.2. Idrottsorganisationers omgivning 

Omgivningen som idrottsorganisationer befinner sig i spelar stor roll för verksamheten. En 

idrottsorganisations omgivning kan generellt sägas bestå av allt runt om organisationen. Slack 

och Parent (2006) beskriver att forskare inom fältet dock brukar dela in en organisations 

omgivning i den generella omgivningen och uppgiftsomgivningen, det vill säga omgivningen 

relaterad till uppgifter. 

 

Den generella omgivningen inkluderar sektorer som kanske inte har en direkt tydlig påverkan 

för organisationen, men ändå kan påverka omgivningen på sätt som i slutändan leder till en 

påverkan för organisationen. Sektorer som ingår i en idrottsorganisations generella omgivning 

är ekonomiska, juridiska, teknologiska och demografiska. Den generella ekonomin påverkar 

hur en idrottsförening fungerar. Landets finanssystem och konsumentbeteende är två exempel 

hur den ekonomiska omgivningen kan ha betydelse för en förening. De juridiska 

förhållandena i landet med lagar och regler för hur en förening ska skötas påverkar även de en 

förening. Förhållanden i demografin, där förändringar i populationen spelar stor roll för hur en 

förening är verksam. Ålder, kön, och urbanisering är exempel på de demografiska 

förhållandena. Förändringar i den generella omgivningen kan således ha betydelse för 

förutsättningarna att bedriva sin verksamhet hos en idrottsförening (Slack & Parent, 2006). 

 

En idrottsorganisations uppgiftsomgivning inkluderar grupper som har en mer direkt och 

tydlig påverkan på organisationen. Grupper som är inkluderade i denna omgivning beskriver 

Slack och Parent (2006) som medlemmar, personal, konkurrenter och tillsynsmyndigheter. 

Varje idrottsorganisations uppgiftsomgivning är unik och de delar som utgör denna kan 

variera över tid. Exempelvis kan en idrottsorganisation få mer eller mindre medlemmar inom 

sin verksamhet, vilket ändrar förutsättningarna och får en tydlig påverkan på organisationen. 

 

Det beskrivs att förändringar är ett återkommande inslag för en idrottsorganisation. 

Förändringarna kan komma från antingen uppgiftsomgivningen och då ha en mer tydlig 

påverkan på organisationen. Förändringarna kan också komma från den generella 
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omgivningen och därmed inte alltid ha en lika tydlig påverkan. Men även fast förändring är 

ett återkommande inslag möts dessa förändringar ofta av motstånd inom organisationen. 

Anledningen till motståndet beror ofta på dålig information och kunskap samt brist på 

kommunikation över vad förändringen innebär. För ledare gäller det att tydligt informera, 

involvera och diskutera med personerna inom organisationen om förändringens betydelse 

(Slack & Parent, 2006). 

 

Tidigare forskning visar på att det inte är lätt att modernisera och utveckla en 

idrottsorganisation. Saeki (1994) har genomfört en studie som undersökt en strukturell 

omorganisering av Japans judoförbund. Syftet var att studera konflikten som uppstod i och 

med omorganiseringen. I samband med utvecklingen av den internationella idrotten samt det 

sociala tryck som ställs på idrottsorganisationer ville en del personer modernisera 

judoförbundet till att bli konkurrenskraftigare, effektivare och mer modern. Försöket till att 

modernisera organisationen ledde till starkt motstånd bland vissa av föreningens medlemmar 

som ville vara kvar i den traditionella strukturen. Det uppstod en konflikt mellan de nya 

förändringarna och det traditionella sättet att bedriva en idrottsorganisation. Resultatet av 

förändringskonflikten blev att organisationen gick igenom förändringen trots motståndet och 

blev mer professionell och företagslik i sin struktur för att möta kraven från omgivningen. 

Motståndet till förändringen fick ge med sig och den traditionella, mer demokratiska, 

strukturen försvann. Trots att Saekis studie är 20 år gammal och genomfördes i Japan anser vi 

att den är relevant i vår studie. Eftersom den visar på att förändringar inom 

idrottsorganisationer möts av motstånd. Samtidigt som RF (2013) menar att svenska 

idrottsföreningar behöver utvecklas och i vissa delar förändras för att bättre gå i takt med 

samtiden. Vilket kan medföra att de föreningsledare som försöker modernisera sina föreningar 

kan mötas av internt motstånd. 

 

Mannings (2013) studie om ledarskap belyser vikten av att ledare förstår i vilken omgivning 

de befinner sig i. Studiens syfte var att utmana äldre synsätt som tar för givet att det finns 

någon slags förbestämd kärna över hur en effektiv ledare är. 53 managers från den offentliga 

sektorn i England svarade på enkäter där de själva fick utvärdera sitt ledarskap. Ledare som 

arbetade i organisationer under förändring tenderade att få uppskattning när dem engagerade 

sig genom flera olika beteenden. När organisationen var under förändring var det viktigt för 

ledare att dem visade engagemang på flera sätt. Detta kunde göras genom att tydliggöra 

uppgifter, visa delaktighet, kontrollera pågående arbete, stödja arbeten samt genom skapa ett 



15 

positivt klimat i arbetsgrupper. Vidare var det även viktigt för ledarna att förutse dessa 

förändringar i organisationen och vara framåtseende. Studiens resultat visar även på en stark 

betydelse av att ledare utvärderar sig själva utifrån den situation dem och sin organisation 

befinner sig i. Slutligen beskrivs det att om en ledare ska vara effektiv måste denne 

skräddarsy sitt beteende utifrån den specifika situation denne befinner sig i. 

 

Med vetskap om att förändringar är återkommande för idrottsorganisationer och av betydelse 

för ledare, anser vi det viktigt att studera hur olika och mer specifika samhällsförändringar får 

betydelse för ideella idrottsföreningar och dess ledare i en svensk kontext. 

 

2.3. Styrelseordförandes ledarskapsroll 

Att undersöka de uppfattningar som finns om en styrelseordförandes ledarskap i ideella 

organisationer är något Harrison och Murray (2012) har gjort. Studiens syfte var att ta fram 

beskrivningar om en ordförandes ledarskap från de som interagerar med denne. Detta gjordes 

med hjälp av djupintervjuer med 10 stycken verkställande direktörer och 11 styrelseledamöter 

från Nordamerika. Minst fem års arbetserfarenhet och arbete i minst tre styrelser var kriterier 

för respondenterna. Respondenterna fick beskriva hur den effektivaste ordföranden agerade i 

sin roll, samt hur den minst effektiva ordföranden agerat i sin roll. Resultaten visar på att en 

ordförandes ledarskap utövas genom att vara inflytande och genom påverkan, snarare än 

genom att vara aktiv i beslutsfattande och genom auktoritet. Detta hänger ihop med att ideella 

organisationer bedrivs under demokratiska former, där makten delas av medlemmarna. 

Harrison och Murray (2012) fann också att ordföranden som ansågs axla sin roll väl, också 

ansågs ha en stor påverkan på styrelsen samt organisationen som helhet att uppnå dess 

missioner och strategiska mål. Effektiva och framgångsrika ordföranden delade gemensamma 

kännetecken. De ansågs vara förutseende, förebyggande och framåtseende. Ordföranden som 

ansågs mindre effektiva hade kännetecken som var direkt motsatsen. Istället för framåtseende 

sågs dessa istället som reaktiva och inaktiva. Slutligen förklaras att effektiva ordföranden 

genom sitt ledarskap skapar goda relationer och det är genom dessa som de kan vara 

framåtseende och anses ha en positiv påverkan på en organisation. Goda relationer byggs 

genom att en ordförande är stödjande, lyssnande, engagerad och delaktig. I praktiken beskrivs 

det dock att en ordförandes roll inte alltid är tydlig, vilket kan leda till tvetydighet samt till 

och med konflikter över de förväntningar som finns på en ordförande från andra 

styrelseledamöter och medlemmar. 
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Liknande beskriver Hoye (2006) att relationer mellan styrelse och medlemmar är väldigt 

viktigt. För att besvara studiens syfte att undersöka dessa relationer mellan medlem och 

styrelse skickades självbesvarande enkäter ut till 306 individer från 34 ideella idrottsklubbar i 

Australien. Efter att enkäterna besvarats valdes 18 respondenter ut till intervjuer. I resultaten 

framgår det att beroende på hur väl man uppnår goda relationer med medlemmar kan 

ledarskapet från styrelsen ses som antingen högpresterande eller lågpresterande. Det är 

relationsskapandet som är den tydligaste implikationen på hur väl ledarskap i idrottsklubbar 

bedrivs. Styrelsen beskrivs kunna fullgöra sin ledarskapsroll genom att skapa mogna 

arbetsrelationer med medlemmarna. När det fanns en avsaknad av goda relationer sågs 

ledarskapet som lågpresterande och mindre bra. Ledarskapet i styrelser beskrivs även ha stor 

betydelse för att nå organisatoriska resultat. Utan ett högpresterande ledarskap från sin 

styrelse har organisationer ofta svårt att uppnå mål och resultat. 

 

Vilka behov som finns och deras betydelse bland styrelseledamöter och verkställande 

direktörer är något Inglis (1994) har undersökt. Syftet med studien var att utforska 

styrelseledamöters behov inom ideella idrottsorganisationer. Genom enkäter utskickade till 

212 ledamöter och 31 verkställande direktörer inom kommunala rekreationsorganisationer 

samt ideella idrottsorganisationer i Kanada har resultaten samlats in. Resultaten visade att det 

fanns fem viktiga behov bland respondenterna. Dessa fem var: möjligheten till utveckling, att 

få ta ansvar, att få bidra, erkännande samt relationsskapande. Möjligheter till utveckling 

uttrycktes genom betydelsen av att få lära sig nya färdigheter, förbättra kvalitén på arbete, 

framgångsrikt kunna utföra uppgifter och lära sig mer om sin idrott. Att få ta ansvar uttrycktes 

genom en önskan om ansvar och att kunna påverka organisationen och politiska 

beslutsmakare. Att få bidra var ett behov som uttrycktes genom att kunna bidra till 

organisationen och idrotten, lösa problem och skapa en högre livskvalité i området där 

organisationen fanns. Erkännande var även ett viktigt behov och belystes genom att få 

erkännande från andra att deras bidrag till organisationen var av betydelse, att kunna nå 

resultat samt genom att få uppmärksamhet. Slutligen uttrycktes behovet relationsskapande 

som viktigt genom möjligheten att få jobba med andra, utveckla arbetsrelationer genom 

samarbete, få hjälpa andra styrelseledamöter samt genom att få träffa nya människor. 

 

Inglis (1997) har undersökt det delade ledarskapet mellan ideella medlemmar och personal i 

idrottsorganisationer. Detta undersöktes genom enkäter till både anställda och ideella 
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medlemmar i en del av en större undersökning på ideella idrottsorganisationer inom den 

kanadensiska idrottsrörelsen, vilka kan liknas till distriktsförbund i Sverige. Mer specifikt var 

syftet att undersöka vilka roller styrelser, anställda och ideella har. Det framgår i studien att 

ett delat ledarskap i ideella idrottsorganisationer skapas genom ideellas och personalens 

expertis samt genom vilket inflytande på styrelsen och organisationen dessa besitter. Både 

anställd personal och ideella uttryckte områden av expertis där deras kunskap var med och 

bidrog till att nå organisatoriska mål och resultat. Det beskrivs att resultaten stödjer en stark 

tradition inom ideella idrottsorganisationer där respekten för ideellt engagemang samt dess 

betydelse, ibland annat beslutsfattande och organisationsutveckling är stor. Vidare framgår 

det i resultaten att det är av stor betydelse för idrottsorganisationer när volontärer är 

intresserade av att utföra arbeten, vilket inte stödjer deras kunskapsinflytande men icke desto 

mindre har stor positiv betydelse för en idrottsorganisation. Även om arbetet inte har med 

expertis att göra är det således viktigt att ha ideellt engagemang oavsett. 

 

Det finns lite eller ingen forskning om styrelseordförandens ledarskapsroll i en svensk 

idrottskontext. Ordföranderollen saknar också forskning i förhållande till förändringar i 

samhället. Med detta i åtanke anser vi det betydelsefullt att studera detta vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

3. Teori 

3.1. Ledarskap 

Eftersom ledarskap är ett viktigt begrepp i studien anses en förklaring och utveckling av 

begreppet viktig. RF (2013) anser att ledarskap på alla nivåer kommer bli en stor utmaning till 

följd av de identifierade samhällsförändringarna. I en idrottsförening finns det flera typer av 

ledare. Allt ifrån aktivitetsledare som bedriver den vardagliga tränings- och 

matchverksamheten till förtroendevalda föreningsledare. De förtroendevalda ledarna sitter 

med i föreningens styrelse. Fahlström (2004) definierar ledarskap som en process då en eller 

flera personer leder eller styr andras aktiviteter i en viss riktning genom olika typer av 

påverkan. Ledarskap kan utövas mer eller mindre planlagt och med mer eller mindre 

medvetenhet om att man faktiskt utövar ett ledarskap. Ledarskapsprocessen förklaras bestå av 

tre delar. Det handlar om en eller flera ledare som samverkar med en eller flera följare i ett 

sammanhang. Ledaren ska även hjälpa föreningen och dess följare att uppfylla deras behov 

och nå mål. Detta kan göras genom att klargöra vägar till mål, belöna måluppfyllelse och 

undanröja prestationshinder. Även House (1996) beskriver liknande att ledarskap är en 

individs förmåga att påverka, motivera och möjliggöra andra att bidra till effektivitet och 

framgång i en organisation. Enligt House och dennes path-goal teori är en ledares uppgift att 

vara en facilitator, en hjälpare, exempelvis för flera att nå mål eller möta behov. 

 

Fahlström (2004), Manning (2013) och Northouse (2013) diskuterar och belyser vikten av att 

ifrågasätta tidigare definitioner av ledarskap som framhäver att det finns ett bästa sätt att vara 

ledare på. Man menar istället att det sätt att leda som är effektivt beror på den omgivning som 

ledaren och organisationen befinner sig i. Vidare beskrivs att tre faktorer påverkar en ledares 

inflytande och framgång; relationen mellan ledare och följare, om följarnas arbetsuppgifter är 

preciserade och ledarens formella maktposition. Det som även är viktigt för ledare är att förstå 

om de befinner sig i en omgivning som är i förändring och vilken kontroll över resurser 

ledaren fogar över. 

 

Fahlström (2004) menar att ledarskap är ett område med en mängd böcker och artiklar som 

behandlar olika teorier, modeller och perspektiv. Att förklara alla dessa teorier och modeller 

får ses som överflödigt i detta sammanhang. Det är naturligtvis så att vissa teorier kan ses mer 

intressanta från ett idrottsligt perspektiv. Även genom att ha ett perspektiv på ledarskap 

utifrån en ordförandes roll, beskriven i litteratur, hjälper att göra en avgränsning i den mängd 
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litteratur om ledarskap som finns. När man gör en avgränsning får man dock inte glömma att 

man även lämnar ute vissa perspektiv och teorier som kan vara intressanta och till hjälp för en 

ökad förståelse. De exempel på ledarskap som vi beskriver här är teorier som förklarar 

begreppet och används för att förstå delar av ledarskap, viktiga för en ordförande, och som vi 

finner mest lämpliga. Dessa teorier kommer sedan att ligga till grund för analysen av delar av 

det insamlade empiriska materialet, kopplat till att förstå ordförandens ledarskap, och 

eventuell förändring av ledarskapet. 

 

3.1.1. Servant leadership 

För att försöka förstå ledarskap utifrån en ordförandens roll i en idrottsförening finner vi 

servant leadership som en lämplig teori. Servant leadership eller på svenska tjänande 

ledarskap, är en teori som beskriver ledarens stora roll som önskan om att tjäna, att tjäna 

andra först. Det första och viktigaste är att se till att andras behov prioriteras. Servant 

leadership har inte en lika stark och tydlig auktoritär ledarskapssyn som vissa andra teorier. 

En del av de karaktäristika som förknippas med servant leadership och som utgör en modell 

för teorin är att en ledare bör vara lyssnande. Tjänande ledare kommunicerar genom att vara 

en stark lyssnare. Tjänande ledare vet att lyssnande på andra är viktigt och bekräftar deras 

perspektiv. Medvetenhet är en kvalitet inom tjänande ledarskap som gör ledaren 

anpassningsbar och mottaglig för deras fysiska, sociala och politiska omgivning. En stark 

konceptualisering hos ledaren handlar om dennes förmåga att vara en visionär för 

organisationen och tillhandahålla en tydlig känsla av dess mål och riktning. Framsynthet och 

förutseende är också viktiga egenskaper enligt teorin. Framsynthet omfattar en tjänande 

ledares förmåga att känna till framtiden. Det är en förmåga att förutsäga vad som kommer, 

utifrån vad som sker i nuet och vad som hänt i det förflutna. Ledare bör till och med ställas till 

svars för eventuella misslyckanden att förutse vad som rimligen kunde förutsetts och agerat 

utifrån förståelsen. Förvaltarskap är en karaktäristik som handlar om att ta ansvar för den 

ledarroll som anförtrotts ledaren. Tjänande ledare accepterar ansvaret att förvalta förtroendet 

över människor och organisationen de har blivit valda att leda (Greenleaf, 1970; Northouse, 

2013). 

 

3.1.2. Leader – member exchange theory 

En teori som beskriver ledarskap med huvudfokus på interaktionen mellan ledare och 

medlemmar är Leader-member exchange theory (LMX). Innan teorin uppkom på 70-talet var 
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ledarskap något som ledare gjorde och utförde mot ledarens följare. Det här medförde att 

ledare behandlade följare på ett kollektivt sätt, som en grupp med samma ledarskapsstil. LMX 

teorin utmanar detta synsätt och riktar uppmärksamhet mot var och en av ledarens följare och 

vilka eventuella skillnader som kan finnas mellan dem. Forskning inom leader-member-

exchange teorin fann att inom organisationer blev följare uppdelade i “inne-grupper” eller 

“ute-grupper”, beroende på relationen med ledaren. Personer som tillhörde inne-gruppen fick 

motta mer information, uppmärksamhet, inflytande, kommunikation och självförtroende från 

sin ledare än en person i en ute-grupp. I gengäld är personer i inne-grupper villiga att utföra 

mer än vad som förväntas och tar egna initiativ för att föra organisationen framåt (Northouse, 

2013). 

 

Vidare beskrivs för att skapa ett framgångsrikt ledarskap bör en ledare utveckla höga 

relationer och kvalitativa utbyten med flera medlemmar inom organisationen istället för 

endast ett fåtal. Man bör göra ett försök att få varje medlem att känna sig som en del av en 

inne-grupp. Ytterligare beskrivs det att ledare bör försöka skapa nätverk av medlemmar inom 

organisationen som kommer bidra till att nå både organisationens mål och även ledarens egen 

utveckling (Northouse, 2013). LMX teorin förespråkar skapandet av relationer inom en 

organisation för att medlemmarna ska känna ansvarstagande och delaktighet (Graen & Uhl-

Bien, 1991). Sammanfattningsvis är framgångsrikt ledarskap beroende av relationen mellan 

ledare och medlem. Teorin riktar uppmärksamheten mot betydelsen av kommunikation för en 

ledare. Betydelsen av kommunikation och relationen mellan ledare och medlem stöds av 

forskning som visar att LMX teorin i praktiken starkt bidrar till positiva resultat och utfall för 

en organisation. 

 

Teorin kan även appliceras i olika typer av organisationer. Den fungerar således i en ideell 

organisation. För att leda en ideell verksamhet måste ledaren förlita sig på ett antal ideellt 

arbetande medlemmar. Vissa medlemmar i exempelvis en idrottsförening tar på sig rollen som 

ledare för en viss grupp eller lag. En ledare för en ideell organisation behöver skapa goda 

relationer med dessa medlemmar för att kunna sköta verksamheten framgångsrikt (Northouse, 

2013). 

 

Kritiken som riktats mot LMX teorin är att medlemmar som känner sig hamna i en ute-grupp 

kan känna sig mindre uppmärksammade och detta leder till mindre engagemang och 
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delaktighet. Teorin beskriver inte heller hur positiva relationer mellan ledare och medlemmar 

skapas (Northouse, 2013). 

 

4. Problemformulering 

Den svenska idrottsrörelsen och det svenska föreningslivet kan nu stå inför ett paradigmskifte. 

Forskning pekar tydligt på att samhällets trender utmanar föreningsidrottens uppbyggnad. Om 

föreningsidrotten forsätter att bedrivas på det sätt som den alltid har gjort, kan utfallet bli att 

föreningar riskerar att stå utan medlemmar och aktiva. Vilket kan innebära att den idéburna 

kärnverksamheten byggt på demokratiska grunder kan försvagas.  

 

RF vill att föreningar aktivt sätter framtiden på dagordningen för att den organiserade idrotten 

i Sverige ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas. Olsen (2013) uppmanar följande: 

“Genom att aktivt och medvetet ta fram ett antal strategier för att möta olika tänkbara 

framtider, ökar chansen att vara rätt förberedd för det som inträffar.” (s.3).  

 

De personer som styr idrottsföreningarna framåt är styrelsemedlemmarna. Problemet är att vi 

vet för lite om hur styrelsemedlemmar ser på samhället och dess förändringar. Tidigare 

forskning visar på att det finns en bristfällig kunskap om styrelseordförandens uppfattningar 

inom svensk idrott.  

 

Idrottsrörelsen är djupt präglad av traditioner, vilka uppfattningar om hur en förening ska 

drivas och skötas är sedan länge inpräntad i föreningsmänniskors tankevärld. Om viljan att 

utveckla idrottsföreningar till en mer välanpassad nutids-institution finns hos föreningsledare, 

kan denna vilja mötas av motstånd från etablerade traditioner. Ledare inom det svenska 

föreningslivet befinner sig i ett dilemma. Å ena sidan vill RF att man ska ta fram 

strategiplaner för att bättre gå i takt med samtiden. Å andra sidan kan föreningsledare mötas 

av stort motstånd från etablerade traditioner som gör det till en utmaning att möta 

samhällsförändringarna. 

 

Om man inte undersöker hur föreningsledare uppfattar samhällsförändringarnas betydelse för 

både föreningen och deras ledarskap, blir det enligt oss svårt för RF och dess anslutande 

förbund att kunna hjälpa dem möta framtiden. Detta har lett till behovet att undersöka hur 

föreningsledare uppfattar samhällsförändringarnas betydelse för deras ledarskap och förening. 
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Andra föreningar kan även dra lärdom av denna studie, dem kan identifiera sig och dra nytta 

av det som studerats.  

 

5. Syfte och frågeställningar 

De samhällsförändringar som behandlas i syftet och frågeställningarna är: Ökad 

kommersialisering, förändrad demografi, förändrade kommunikationsmönster och ökad 

individualisering. 

 

5.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka föreningsledares uppfattningar om samhällsförändringars 

betydelse för ledarskap och idrottsföreningens utvecklingsmöjligheter. 

 

5.2. Frågeställningar 

- Vilken betydelse har de fyra avgränsade samhällsförändringarna för en styrelseordförandes 

ledarskap? 

- Hur mottags samhällsförändringar av idrottsföreningar? 

- Hur utvecklas och förändras ledarskap i föreningar av samhällsförändringar? 

- Vilka möjligheter och hinder för idrottsföreningens utveckling ser ordföranden med dessa 

samhällsförändringar? 
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6. Vetenskapliga utgångspunkter 

Studiens uppsatsämne är inom idrottspedagogik, och utgångspunkten för studien var att 

behandla ett idrottspedagogiskt område. Vi har även valt att lägga fokus på ledarskap och 

vilken betydelse samhällsförändringar får för idrottsledare både som individer och inom deras 

förening, utifrån deras egna uppfattningar. Vi vill bidra med en djupare förståelse som andra 

inom området kan känna igen sig i och dra lärdom av.  

 

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka 

människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom 

pedagogiken behandlas olika påverkansprocesser som fostran, utbildning, lärande eller andra 

påverkansprocesser. Inom idrottspedagogik behandlas dessa processer inom idrottens område. 

Frågor som behandlas är tillexempel hur och varför vissa värderingar, kunskaper och 

färdigheter uppstår, upprätthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och 

individer (Umeå universitet, 2014). 

 

6.1. Kunskapssyn 

För att kunna studera de uppfattningar som finns fann vi först kvalitativ metod med intervjuer 

som en lämplig metod för detta genomförande. Detta förklaras vidare under metodavsnittet. 

För att undersöka vilka uppfattningar som finns bland ledare behövde vi även utgå från en 

tolkande och förstående kunskapssyn. Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att under 

intervjuer är det forskaren som gör tolkningar utifrån de svar som ges. Det är intervjupersonen 

som är den som sitter på kunskapen och det är upp till forskaren att göra tolkningar utifrån det 

som sägs och förstå. Vidare beskrivs att när det gäller komplexa fenomen, blir förklaringar 

viktiga. Förklaringar ses i den dominerande vetenskapstraditionen som det grundläggande 

vetenskapliga förhållningssättet. Att utföra tolkande och förstående forskning innebär också 

att anta ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik är en forskningstradition med historiska rötter 

i olika traditioner för tolkning och förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi vill 

argumentera för att använda ett hermeneutistiskt synsätt då syftet är att förstå och tolka de 

uppfattningar som finns bland respondenterna i denna studie. 
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6.2. Källkritik 

Vid val av vetenskapliga artiklar har vi funnit dessa på olika sätt. Vi har dels sökt i databaser 

och utgått från att de ska varit “peer reviewed” märkta. Vidare har litteratur och vetenskapliga 

artiklar även funnits i referenslistor från litteratur som sökts. I vissa fall har vi ansett 

vetenskapliga artiklar, böcker och andra verk som använts i uppsatsen som intressanta och 

kunskapsgivande i förhållande till valt syfte och frågeställningar utan att ha varit “peer 

reviewed”. För oss har ämnet och området starkt bidraget till valet av litteratur. Även att 

studien görs på uppdrag har bidragit till valet av en del litteratur som använts. Genom att 

studera litteraturen, både genom ämnesområdet samt genom att studera syfte, metod och 

resultat har sedan valet att använda det litterära verket eller inte gjorts. 

 

Rienecker och Stray Jørgensen (2002) förklarar att man ska förhålla sig kritisk till de källor 

man använder sig av i en uppsats. Att förhålla sig kritisk innebär inte att man ska underkänna 

de källor man använder, utan snarare att man ska ställa upp dem mot det man avser att 

använda dem till. De källor som man använder ska man dels använda som sitt material, och 

dels använda materialet på källorna för att utvärdera dem. De bästa argumenten är ofta de som 

påvisar en källas otillräcklighet i förhållandet till syftet med att använda den i uppsatsen. 
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7. Metod 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod i denna undersökning, mer specifikt intervjuer. 

Frågeställningarna är av kvalitativ art, därför anses intervjuer som en lämplig metod. 

Kvalitativ forskning strävar efter att undersöka begrepp som tankar, upplevelser och 

uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta skiljer sig från kvantitativ forskning som 

istället försöker mäta, kvantifiera och beskriva förhållanden (Bell, 2006). Eftersom att syftet 

handlar om föreningsledares, och mer specifikt ordförandens uppfattningar, har 

frågeställningar av kvalitativ art valts. Sedermera har även en kvalitativ metod valts. Vi anser 

att frågeställningar av kvalitativ art är bäst lämpliga för att besvara studiens syfte, just för att 

studien handlar om uppfattningar om vissa specifika samhällsförändringar och deras 

betydelse. I denna studie ville vi undersöka tankar och uppfattningar bland ordföranden i 

idrottsföreningar, således föll valet på ett syfte av kvalitativ karaktär naturligt. Även i samråd 

med uppdragsgivaren framgick att ett kvalitativt syfte var önskvärt för att skapa en djupare 

förståelse än vad eventuellt en kvantitativ studie skulle medföra. 

 

7.1. Urval 

Åtta ordföranden från ideella idrottsföreningar valdes att intervjuas i undersökningen. 

Backman (2008) beskriver att försökspersonerna ingående ska beskrivas med för 

problematikställningen relevant karaktäristika. 

 

Den undersökningsgrupp vi valde att intervjua var föreningsledare inom idrott. Mer specifikt 

var det föreningsledare på högre positioner inom föreningar, nämligen styrelseordförande. 

Anledningen till valet av intervjupersoner var, som beskrivs i bakgrunden för att dem har stor 

betydelse och inflytande över idrottsföreningar samt är en förenings officiella representant. 

Även en relativ avsaknad om forskning kring styrelseordförandens ledarskap har bidragit till 

urvalet. Eftersom arbetet gjorts på uppdrag av Norrbottens idrottsförbund, kommer 

försökspersonerna från detta geografiska område. 

 

Ett kriterium för val av ordförande var vilken typ av förening denne representerade. I 

“Framtidens idrottsföreningar” och annan litteratur som beskriver samhällsförändringars 

betydelse för föreningar tas det inte hänsyn till storleken eller typen av förening, vilket vi är 

kritiska till. I Sverige finns det idag ca 20 000 idrottsföreningar, och förändringar i samhället 

kan självklart ha olika betydelse beroende på förening. Mindre föreningar, sett till antalet 
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medlemmar, har tendensen att följa större föreningar när de exempelvis gör en 

verksamhetsförändring (Sjöblom & Fahlén, 2009). Vi valde att kontakta ordföranden från 

större föreningar i Norrbotten, med över tvåhundra medlemmar. RF (2005) gjorde i sin 

undersökning en avgränsning mellan liten, medel och stor förening med avseende till 

medlemsantal. Med större förening menas att föreningen har över tvåhundra medlemmar. På 

samma sätt har avgränsning gjorts i urvalet av denna rapport, nämligen att föreningarna som 

ordföranden representerar ska ha över tvåhundra medlemmar. Sannolikheten är större att 

samhällsförändringar påverkar dem på ett tydligare sätt och ofta i ett tidigare skede. De 

föreningar som representerar urvalet i den här undersökningen finns med bland de 15 största 

idrotterna i Sverige, av totalt 67 idrotter, sett till antalet medlemmar (RF, 2012). Vissa 

föreningar har även varit så kallade flersektionsföreningar, där flera idrotter ingår i 

föreningen. När vi fick förslag från uppdragsgivaren på respondenter, visade det sig att vissa 

föreningar där ordförandena var verksamma var flersektionsföreningar. Detta var inget krav vi 

hade, men vi anser det som intressant att nämna då olika idrotter kan påverkas av de fyra 

samhällsförändringarna på olika sätt. En flersektionsförening kan således påverkas på flera 

sätt av förändringarna tror vi, vilket kan göra situationen de befinner sig i mer komplex. Totalt 

har åtta ordföranden från lika många föreningar intervjuats med en spridning på flertalet 

idrotter samt en spridning på olika orter. Att välja flera idrotter samt varierande orter anses ha 

en påverkan på spridningen av eventuella skevheter. Exempelvis kan omgivningen föreningen 

befinner sig i få betydelse på de svar som ges. Om alla föreningar kommer från samma ort 

kan svaren påverkas av omgivningen och då får man inte en rättvisande bild över 

ordförandens uppfattningar. Resultaten av urvalet blev att respondenterna representerade 

idrottsföreningar från sex olika orter. Tre föreningar kom således från samma ort. Statistiska 

Centralbyrån (2002) definierar typ av stad beroende på folkmängd. Med storstad menas en 

folkmängd som överstiger 200 000 invånare, en större stad har en folkmängd mellan 50 000- 

200 000 invånare. En medelstor stad har en folkmängd på 20 000- 50 000 invånare. En 

glesbygdskommun har en befolkningsmängd som är mindre än 20 000 invånare. Tre av 

ordförandena bor i en större stad. En bor i en medelstor stad och fyra bor och verkar i 

glesbygdskommuner. Storleken på ort som ordförandena verkar i kan ha betydelse för hur 

samhällsförändringar uppfattas. Till exempel samhällsförändringen om förändrad demografi, 

vilken kan innebära att människor från glesbygdskommuner flyttar till större städer. 

 

Ytterligare ett kriterium för urvalet av intervjupersoner var hur länge ordföranden suttit på sin 

post. Minst två år ses som den minsta tiden en styrelseordförande ska ha suttit på positionen. 
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Detta vidarebefordrades till uppdragsgivaren muntligt som tog fram kontakuppgifter till tolv 

stycken ordförande. Detta är relaterat till syftet som beskriver samhällsförändringars betydelse 

på ledarskapet. Har personen suttit mindre än två år kan det finnas risk att personen inte 

uppfattat de förändringar som eventuellt kan ha betydelse. 

 

Information om de intervjupersoner som deltog i studien presenteras nedan. Personernas 

namn, förening och ort beskrivs inte, utan de förblir anonyma. Respondenterna benämns som 

Ordförande A-H. 

Ordförande A. Man, ordförande i en idrottsförening som bedriver basket. Föreningen har 

drygt 200 medlemmar. Glesbygdskommun. 

Ordförande B. Man, ordförande i en flersektionsförening som bland annat bedriver fotboll, 

handboll och ishockey. Föreningen har cirka 1100-1200 medlemmar. Medelstor stad. 

Ordförande C. Man, ordförande i en idrottsförening som bedriver basket. Föreningen har 

cirka 300 medlemmar. Större stad 

Ordförande D. Man, ordförande i en flersektionsförening som bland annat bedriver fotboll, 

ishockey och längdskidor. Föreningar hur cirka 1000 medlemmar. Glesbygdskommun. 

Ordförande E. Man, ordförande i en idrottsförening som bedriver golf. Föreningen har cirka 

1500 medlemmar. Större stad. 

Ordförande F. Man, ordförande i en idrottsförening som bedriver fotboll. Föreningen har 

cirka 600 medlemmar. Glesbygdskommun. 

Ordförande G. Man, ordförande i en flersektionsförening som bland annat bedriver fotboll, 

ishockey och friidrott. Föreningen har runt 700 medlemmar. Glesbygdskommun. 

Ordförande H. Man, ordförande i en flersektionsförening som bland annat bedriver fotboll, 

innebandy och orientering. Föreningen har runt 1800-1900 medlemmar. Större stad. 

Under genomförandet av intervjuerna hade vi initialt ett bortfall (12.5 %), som senare löstes. 

Möte hade bokats och en intervju skulle genomföras med en ordförande som tidigare tackat ja 

till medverkan. Denna respondent valde att dra sig ur och ville inte medverka i 

undersökningen vid intervjutillfället. Anledningen var på grund av tidsbrist. Lösningen blev 

således att kontakta en ny ordförande. Denna tackade ja och ställde upp med relativt kort 
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varsel. Åtta personer ansågs nämligen som ett önskvärt antal respondenter, vilket var 

anledningen till att kontakt togs med en ny respondent. Enligt Backman (2008) ska eventuella 

bortfall redovisas. Man ska också ange eventuella orsaker till bortfallet. 

 

7.2. Datainsamlingsmetod 

Gratton och Jones (2010) förklarar att fördelarna med att använda intervju som metod är att 

intervjupersonerna får möjlighet att uttrycka sig med sina egna ord, och att datamaterialet från 

intervjuer kan bli mer insiktsfullt än andra metoder. Även Bell (2006) förklarar att en fördel 

med intervju är att den är flexibel och kan gå djupare på vissa ämnen. Det skapar också en 

möjlighet för följdfrågor samt uppföljning av intressanta teman och svar. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att forskningsintervjun är ett samtal mellan två 

deltagare om ett ämne av gemensamt intresse. I intervjun framkommer kunskap i mötet 

mellan intervjuaren och intervjupersonens uppfattningar. Vidare beskrivs att syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv. En halvstrukturerad livsvärldsintervju har använts där syftet varit 

att fånga uppfattningar från de intervjuade ordförandenas egna perspektiv. I utförandet av 

intervjuerna, upprättades en intervjuguide, (se bilaga 1) som användes som stöd under 

intervjuerna. Intervjuguiden bestod av dels förutbestämda teman, frågor och följdfrågor och 

samtidigt lämnades även en öppenhet till spontana frågor under intervjuernas förlopp. Således 

kan intervjuguiden ses som den halvstrukturerade typen. Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver en halvstrukturerad livsvärldsintervju som en metod där man försöker söka svar i 

form av beskrivningar från intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka beskrivna fenomen. 

Med denna intervjumetod lämnas möjlighet att ändra om frågornas ordningsföljd och att ställa 

följdfrågor för att följa upp de specifika svar som den intervjuade gav. Den kan liknas vid den 

semistrukturerade intervjun, där man följer en viss mall och speciella teman men där frågorna 

inte behöver komma i exakt rätt ordning under varje intervju. En sådan intervju är även 

anpassningsbar till de svar som den intervjuade ger. En intervjuguide är ett manus som mer 

eller mindre strukturerar intervjuns förlopp. Guiden kan innehålla bara några av de ämnen 

som ska täckas av, eller så kan den vara ett detaljerat schema med formulerade frågor. 

 

Backman (2008) belyser att intervju som metod är det vanligaste inom kvalitativ forskning. 

När man använder sig av intervju, utgör forskaren själv instrumentet. Intervjuer ställer stora 
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krav på den som genomför dem utifrån ett kvalitativt perspektiv. Det är forskaren som 

tillsammans med den intervjuade skapar kunskap. Detta var något som vi tog hänsyn till i 

genomförandet, vid vissa tillfällen var vi mer flexibla och ställde fler följdfrågor, och ibland 

fann vi istället behovet av att gå vidare till andra frågor, beroende på svaren som gavs. 

 

7.3. Procedur 

7.3.1. Intervjuer och intervjuguide 

I kunskapssökande är det viktigt med noggrannhet och systematik samt transparens och 

öppenhet. Backman (2008) beskriver att allt som är av betydelse vid det metodiska 

genomförandet ska förklaras. Även för replikerbarheten är det viktigt att det metodiska 

genomförandet återberättas. I utförandet av insamlandandet av data upprättades ett antal 

kriterier för val av försökspersoner. Dessa vidarebefordrades till uppdragsgivaren som tog 

fram kontaktuppgifter till tolv stycken försökspersoner. I mindre undersökningar måste man i 

urvalsprocessen göra så gott man kan, vilket innebär mer eller mindre tillfälliga urval. Detta 

är acceptabelt under förutsättningarna att man ger en klar och tydlig redogörelse för hur man 

burit sig åt för att göra sitt urval och att man är medveten om vilka begränsningar detta 

innebär (Bell, 2006). När kontaktuppgifterna från uppdragsgivaren tagits fram gjordes ett 

strategiskt urval där åtta av dessa tolv valdes genom att sortera fram föreningar med en viss 

spridning på idrotter samt orter. Efter att urvalet på de åtta ordförandena gjorts, upprättades 

kontakt med dessa via telefon. Vid detta första kontakttillfälle redogjordes studiens syfte, 

intervjupersonens rättigheter samt intervjuernas tillvägagångssätt, detta enligt 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer över etiska tillvägagångssätt vid forskning. Därefter 

bestämdes datum och tid, där intervjuerna bokades in under åtta tillfällen, och alla tackade ja. 

Det bestämdes även att intervjuerna skulle genomföras på telefon med anledning av den 

geografiska distansen. 

 

Vid utformningen av intervjuguiden användes först teman som låg till grund och ansågs 

viktiga att behandla för att kunna svara på våra forskningsfrågor. Därefter preciserades varje 

tema med ett antal underfrågor med syfte att besvara varje tema. Vid formulering av frågor 

ska man följa ett antal huvudregler: inga ledande frågor, en fråga i taget och inga värderande 

frågor. Man börjar med sina teman, utformar olika frågor under varje tema så att man kan 

bestämma ordningsföljd när alla frågor verkar finnas med (Bell, 2006). Vidare formulerades 
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frågorna med hänsyn till nämnda huvudregler samt för att kunna besvara studiens syfte (se 

bilaga 1). 

 

Ytterligare en kontakt togs med en lokal ordförande. Detta med syfte att genomföra en 

pilotintervju. Den lokala ordföranden tackade ja med vetskap om att svaren inte skulle 

användas i rapporten. Syftet med pilotintervjun var att testa intervjuguiden och att träna oss 

själva på att genomföra en intervju. Pilotintervjun ägde rum en tid före de åtta inbokade 

tiderna med respondenterna. Enlig Bell (2006) samt Kvale och Brinkmann (2009) ställs det 

stora krav på den som intervjuar. Man bör träna sig på att intervjua och hantera de olika 

frågorna innan man gör en riktig intervju. Vidare beskrivs att intervjun bör iscensättas så att 

intervjupersonen uppmuntras till att ge synpunkter på sin värld. Efter att pilotintervjun var 

genomförd gavs tid till att reflektera över intervjuguiden och förloppet. Vi fick även feedback 

på intervjuguiden från den lokala ordföranden. En del förändringar i guiden gjordes. Frågor 

preciserades och förtydligades och även ordningen på frågorna kastades om. Enligt Bell 

(2006) är ordningen på frågorna viktig när det gäller att etablera en bra kontakt med 

intervjupersonen. 

 

Under själva genomförandet av intervjuerna följdes intervjuguiden och dess teman med syfte 

att besvara de olika teman för att få svar på samhällsförändringars betydelse utifrån 

respondenternas egna uppfattningar. Respondenterna svarade fritt på frågorna och inga 

ledande frågor ställdes. Ibland gavs längre och rikare svar och ibland kortare och mer koncista 

svar. Följdfrågor ställdes under intervjuns gång, för att fördjupa den intervjuades svar. 

Inledningsvis i varje intervju förklarades det för respondenterna att samtalet spelades in och 

ingen motsatte sig detta. Intervjuerna genomfördes på telefon. 

 

De intervjuer som genomfördes i denna studie på telefon spelades in på datorer. Samtalen 

ägde rum i högtalarläge på en mobiltelefon av märket Samsung Galaxy S4. Inspelningen av 

samtalen skedde med hjälp av programmet ljudinspelaren som finns förinställt på datorn, HP 

Pavillion m6. Inspelningarna sparades som ljudfiler. Kvale och Brinkmann (2009) berättar att 

det vanligaste sättet att registrera en intervju är att spela in den. Det kan göras med 

ljudinspelningsinstrument, vilket ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på samtalet under 

intervjun. Inspelningarna kan överföras till en dator där de lagras. I efterhand kan intervjuaren 

återvända till det inspelade materialet och lyssna på svaren. Gratton och Jones (2010) betonar 

likaså vikten av att spela in en intervju. Det är dessutom viktigt att man informerar 
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intervjupersonen om att man spelar in samtalet. Eftersom vissa personer kan känna sig 

obekväma med att bli inspelade. 

 

Transkriberingarna av de intervjuer som genomfördes innebar att lyssna på de inspelade 

ljudfilerna. Därefter återgavs dem ordagrant i skriven text. Kvale och Brinkmann (2009) 

förklarar att man efter den verkliga intervjusituationen ska arbeta med resultatet av intervjun. 

Detta görs genom att skriva ut, analysera, verifiera och redovisa den kunskap som har 

producerats under intervjuerna. Att skriva ut intervjun från muntlig berättarform till skriftlig 

form innebär att transkribera, då man transformerar, ändrar om en form till en annan. Från 

muntligt språk till skrivet språk. I denna process är det mycket information som kan 

försvinna. Rösten och andningen går förlorade i en intervjuutskrift. I vårt fall försvann långa 

pauser och längre tystnader som kan ge en förklaring till att exempelvis att respondenten 

funderade längre kring ett svar. 

 

7.3.2. Intervjuanalys 

Analysens första steg av de intervjuer som genomfördes i denna studie innebar 

meningskoncentrering. Där uttalanden och större textsegment i intervjuutskrifterna bröts ned 

till mer koncista formuleringar. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att man kan använda 

olika metoder för att göra intervjuanalysen mer hanterlig. Dessa metoder används som 

analysverktyg för att organisera intervjutexter och koncentrera innebörder i stora textsegment 

till mindre lätthanterliga former. Fem viktiga metoder för intervjuanalys är: 

meningskoncentrering, meningskategorisering, meningsstrukturering genom berättelser, 

meningstolkning och ad-hoc-metoder för skapande av mening. Med meningskoncentrering 

menas att man bryter ner större textsegment i en intervju till några få ord. Långa uttalanden i 

intervjun pressas samman till kortare uttalanden, där det mest väsentligaste sammanfattas med 

några få ord. 

 

I genomförandet av meningskategorisering i denna studie upprättades på förhand ett antal 

kategorier, vilka var: “samhällsförändringarnas betydelse för ledarskap och idrottsföreningar”, 

“samhällsförändringarnas mottagande”, “utveckling och förändring av ledarskap till följd av 

samhällsförändringarna” samt “möjligheter och hinder med samhällsförändringar för 

idrottsföreningar”. Ett par kategorier växte även fram under intervjuanalysens gång, vilka 

blev: “ordförandens ledarskapsbeskrivning” samt “gisslet med ekonomin”. De på förhand 
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upprättade kategorierna utgjordes av de frågeställningar som försöker besvara studiens syfte. 

Dessa sex kategorier bildade huvudkategorier. Textsegment togs från det första steget i 

intervjuanalysen, meningskoncentrering. Dessa placerades under de olika huvudkategorierna. 

Beroende på vad de innehöll bildades underkategorier som hörde ihop med 

huvudkategorierna. Tillexempel utgjorde “möjligheter för idrottsföreningar” samt “hinder för 

idrottsföreningar” underkategorier till huvudkategorin “möjligheter och hinder med 

samhallsförändringarna för idrottsföreningar”. Dessa kategorier upprättades i en tabell. 

Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier. Långa uttalanden i intervjun 

reduceras till enkla kategorier. På detta sätt kan en stor text reduceras och struktureras till 

några få tabeller och figurer. Kategorierna som man upprättar kan skapas på förhand eller 

växa fram under analysens gång (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Meningsstruktureringen i analysen av de intervjuutskrifter genomfördes genom att 

sammanfoga olika intervjupersoners utsagor till en mer enhetlig historia av det fenomen som 

de beskrivit. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den tredje metoden av intervjuanalysen 

som meningsstrukturering. Med meningsstrukturering menas att de berättelser och utsagor 

som intervjupersonerna berättar, knyts samman till en rikare, mer förtätad och 

sammanhängande historia. Man ska gjuta samman de många olika händelserna till 

sammanhängande historier. 

 

För att förstå intervjumaterialet tolkades det. Tolkningen innebar att förstå och få klarhet i vad 

de uttryck och metaforer som intervjupersonerna använde sig av betydde. Meningstolkning är 

det fjärde steget i intervjuanalysen. Med meningstolkning menas att forskaren har ett 

perspektiv på vad denna undersöker och tolkar intervjun utifrån detta perspektiv. Tolkningen 

av texten går utöver det direkt sagda för att skapa strukturer och relationer som inte direkt 

framträder i texten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

För att skapa mening av det intervjumaterial som vi hade, lästes först intervjuerna igenom för 

att få ett allmänt intryck av utskrifterna. Efter det gick vi tillbaka till särskilda avsnitt i det 

olika utskrifterna och räknade yttranden om olika uppfattningar och attityder. Efter det 

omvandlades delar av intervjun till berättelser för att fånga materialet. För att skapa mening 

av intervjuutskrifterna är den vanligaste formen en användning av ad hoc. Med ad hoc menas 

att forskaren kan finna förbindelse och strukturer som får betydelse för forskningsprojektet. 

Det finns ingen standard modell för hur man analyserar hela intervjumaterialet utan forskaren 
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kan växla fritt mellan olika tekniker. Forskaren kan således läsa igenom hela 

intervjumaterialet för att bilda sig en uppfattning om det, sedan gå tillbaka till specifika 

avsnitt, kvantifiera olika yttranden, göra djupare tolkningar och omvandla delar av intervjun 

till berättelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

7.4. Forskningsetiska principer 

Både i ett inledande samtalen med respondenterna samt i ett följebrev via epost (se bilaga 2) 

informerades deltagarna om deras rättigheter. Det förklarades att resultaten från intervjuerna 

endast skulle användas i studien samt att studiens syfte beskrevs i följebrevet. I brevet 

framgick också kontaktuppgifter till oss som studenter, samt till handledare vid ansvarig 

institution på Umeå universitet. Vidare beskrevs i brevet att studien var ett examensarbete och 

att den gjordes på uppdrag av Norrbottens idrottsförbund. Vi förklarade också för 

respondenterna i följebrevet att de när som helst under studiens gång hade rätt att avbryta sin 

medverkan. Respondenterna informerades både i brevet samt under telefonsamtalet att deras 

namn och förening avsågs att hållas anonyma i de resultat som publiceras i rapporten och att 

deras deltagande skedde helt frivilligt. 

 

Vetenskapsrådet (2002) belyser att inom all forskning är det viktigt att den bedrivs etiskt 

korrekt. Därför ska man beakta de forskningsetiska principer som finns, vilka är 

forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att tillgängliga 

kunskaper utvecklas och att metoder förbättras. Individskyddskravet är indelat i fyra 

huvudkrav, vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenten om 

forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma om de vill vara med eller ej. Konfidentialitetskravet är ett krav som betyder att 

personer i en undersökningsgrupp ska vara anonyma och uppgifter om dem ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av materialet. Nyttjandekravet innebär att all insamlad 

data om personer i en undersökning bara får användas i forskningsändamål. 
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7.5. Metoddiskussion 

Nackdelar med intervjuer är att de ibland kan ta lång tid, vilket leder till att det under kortare 

projekt inte finns utrymme för mer än ett fåtal intervjuer (Bell, 2006). Även Gratton och Jones 

(2010) förklarar nackdelar med att använda intervju som metod med att det är kostsamt och 

tidskrävande. Det är också svårt att tillfråga ett representativt stort urval av en population. En 

nackdel med ett urval på åtta intervjupersoner är att det inte gör det möjligt att dra slutsatser 

och generaliseringar för en större population. 

 

Även fast intervjuer är en tidskrävande och kostsam metod valdes denna metod då 

frågeställningarna ansågs kunna besvaras på bästa sätt, och att fördelarna med intervju i detta 

fall vägde upp för nackdelarna. Antalet ses också rimligt utifrån metodologisk utgångspunkt 

samt i förhållande till syftet som önskas undersöka. Vidare ses även antalet som tillräckligt 

många för att få djupare beskrivningar av kvalitativ art för att besvara studiens syfte, vilket 

även är avsikten med kvalitativa undersökningar snarare än att göra generaliseringar till en 

större population. 

 

Det framgick i intervjuerna att en intervjuperson bara har suttit som ordförande i ett och ett 

halvt år, vilket inte stämde överens med vårat urvalskriterie. Intervjupersonen kunde ändå ge 

tillräckliga svar, således valde vi att ta med det i undersökningen. 

 

En nackdel med att genomföra intervjuer på telefon är att det inte ger samma information om 

hur respons avges, så som minspel, kroppsspråk och skiftande ansiktsuttryck. Även 

störningsmoment som brus kan förekomma (Bell, 2006). Information som minspel, 

kroppspråk och skiftande ansiktsuttryck kan vi inte uttala oss om och kan således ses som en 

nackdel i denna studie. Däremot förekom brus inte som något störningsmoment, varken under 

intervjutillfällena eller vid transkriberingarna. Anledningen kan vara att de 

inspelningsinstrument som användes var tillräckligt avancerade för att klara av inspelningarna 

väl. 

 

Då de intervjuades svar många gånger var långa och rika på information anser vi att 

analysverktyget meningskoncentring kom väl till hands. Utan detta verktyg hade 

intervjuutskrifterna blivit röriga och väldigt svåra att hantera. Alla analysverktyg var till hjälp 

men framförallt reflekterar vi över meningskoncentreringens positiva betydelse. 
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7.5.1. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp att ta hänsyn till vid genomförande av 

vetenskapliga studier. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och är ett mått på om de instrument 

man valt att använda ger samma resultat vid olika tillfällen. Validitet eller giltighet är ett mått 

på om man mäter det man avser att mäta med sina frågor. Vilken metod man än väljer för 

insamling av information, ska man kritiskt granska metoden för att kunna avgöra hur 

tillförlitlig och giltig informationen man fått fram är (Bell, 2006). Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar att god reliabilitet kan säkerställas vid intervjuer genom att man inte 

använder sig av ledande frågor. För att utskriftsmaterialet ska uppnå reliabilitet kan 

utskrifterna skrivas ut av två olika personer. 

 

Beroende på vem och när man ställer intervjufrågorna, finns det flera faktorer som kan 

påverka tillförlitligheten. Den som blir intervjuad kan bli påverkad av forskaren, omgivningen 

eller andra faktorer som påverkar dennes svar. Att fråga om samhällsförändringars betydelse 

kan diskuteras leda till att intervjupersonen får uppfattningen att man bör vara medveten och 

göra någonting aktivt för att möta denna förändring. I vår kontakt med respondenterna 

uttrycktes att vi endast var intresserade av uppfattningar, att ingen värdering lades i 

respondenternas svar samt att vi i den första kontakten inte nämnde specifikt vilka 

samhällsförändringar som avsågs. Detta för att försöka få den intervjuade att svara spontant 

och med egna uppfattningar, utan att till för stor del bli påverkad av andras åsikter om delar 

av dessa samhällsförändringar. Hur väl respondenterna svarade ärligt utan påverkan från oss 

eller annan omgivning är dock svårt att svara på. Flera frågor inom samma område ställdes 

även för att undersöka hur den svarande ställde sig i förhållande till en förändring utifrån flera 

perspektiv. I intervjugenomförandet ställdes inga ledande frågor till respondenterna. Detta 

eftersom syftet var att fånga deras uppfattningar och inte själva ha för stort inflytande på deras 

svar. Transkriberingarna av intervjuerna genomfördes av oss båda två, alltså fyra var. På 

grund av tidsbrist ansågs inte möjligheten till att båda skulle hinna transkribera samma 

avsnitt. 

 

Vidare beskriver Backman (2008) att allt som är av betydelse vid det metodiska 

genomförandet ska redovisas för att man ska kunna replikera de empiriska operationerna. I 

denna metod del har vi försökt beskriva studiens förlopp noggrant. Vad som är av betydelse 
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blir således en subjektiv uppfattning vilket leder till möjligheten att det kan finnas delar av 

betydelse vi inte uppfattat. Att försöka beskriva varje förlopp med stor noggrannhet reducerar 

enligt oss risken för detta. 

 

Enligt flera litterära metodverk (Backman, 2008; Bell, 2006; Gratton & Jones, 2010; Kvale & 

Brinkman, 2009) är intervju en lämplig metod för att undersöka uppfattningar. Även inom 

tidigare forskning om liknande områden har intervjuer använts som metod för datainsamling 

(Harrison & Murray, 2012; Hoye, 2006; Stenling & Fahlén, 2009). Genom att studera dessa 

ansågs valet av intervjuer som en giltig metod för att undersöka det som avsågs att 

undersökas. Även genom att diskutera intervjufrågor med handledare samt genom att testa 

frågorna via en pilotintervju har vi försökt säkerställa studiens validitet. Vi har även varit 

noga med att datainsamlingsinstrumentet med intervjufrågorna formuleras väl för att besvara 

frågeställningarna och syftet. För oss var det även viktigt att diskutera utformningen av 

intervjufrågorna mycket med varandra eftersom vi ansåg att det var relativt svårt att formulera 

frågor om samhällsförändringar. 
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8. Resultat 

De uppfattningar som framkommit under intervjuerna har sammanställts och kategoriserats i 

sex huvudkategorier. Dessa är; Ordförandes ledarskap, Samhällsförändringarnas betydelse, 

Samhällsförändringarnas mottagande, Utveckling och förändring av ledarskap, Möjligheter 

och hinder, samt Gisslet med ekonomin. Två av dessa har underkategorier, vilka är; 

Samhällsförändringarnas betydelse samt Möjligheter och hinder. Fyra av huvudkategorierna 

har sin utgångspunkt i de frågeställningar som studien avser att besvara. Dessa är; 

Samhällsförändringarnas betydelse, Samhällsförändringarnas mottagande, Utveckling och 

förändring av ledarskap samt Möjligheter och hinder. Två huvudkategorier, vilka utgör 

huvudrubriker har växt fram under intervjuanalysen gång. Dessa är; Ordförandens ledarskap 

samt Gisslet med ekonomin. Kategorierna utgör rubriker i detta avsnitt. 

 

8.1. Ordförandens ledarskap 

Från respondenternas uppfattningar har en generell ledarskapsbeskrivning vuxit fram om hur 

en ordförande i en idrottsförening bedriver sitt ledarskap. 

 

De flesta respondenterna beskriver liknande ledarskapsstilar i deras svar. Det framgår 

framförallt att en stöttande och delegerande ledarskapsstil återfinns bland respondenterna. 

Genom att vara lyssnande, samanhållande och samtidigt kunna delegera ansvar bedriver 

ordförandena sitt ledarskap. För respondenterna handlar mycket om att hålla ihop sektioner, 

medlemmar, styrelsen och anställda och få föreningen att dra åt samma håll. För att göra detta 

behöver man vara stöttande och lyssnande. Ordförande F sammanfattar sin ledarskapsstil och 

den stämmer även överens med majoriteten av de övriga respondenternas syn. 

“Det är nog en ganska lyssnande och stöttande ledarskapsstil, inte förhastad med 

beslut utan alltid se till att jag har min styrelse och övriga med mig, och att alla 

beslut i föreningen är väl förankrade.” (Ordförande F) 

Att delegera ansvar är viktigt för respondenterna. Att få andra att känna att dem kan vara med 

och bidra och lita på dem samtidigt som man behöver stötta dem i arbeten kännetecknar 

respondenternas ledarskapsstil. Ordförande B förklarar hur denne bedriver sitt ledarskap. 

“Ja, det är ju att delegera, man kan inte va med på allting. Man ska inte va med 

på allting. Man får delegera till människor som man tror på i verksamheten. Och 
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om det kör ihop sig någonstans, då får jag ju ställa upp där som 

styrelseordförande och ta den stöten.” (Ordförande B) 

 

8.2. Samhällsförändringars betydelse 

Denna kategori avser att besvara frågeställningen gällande vilka samhällsförändringar som 

har betydelse för en styrelseordförandes ledarskap. Nedan görs en uppdelning utifrån de 

samhällsförändringar som studien avgränsar till att undersöka, vilka även utgör 

underkategorier. Alla fyra samhällsförändringar som studien avgränsar till att undersöka får 

enligt respondenternas uppfattningar mer eller mindre betydelse. Delar av de fyra 

samhällsförändringarna märks tydligare än andra delar av dem, vilket framkommer i 

respektive underkategori. 

 

8.2.1. Kommersialisering 

Delar av kommersialiseringen uppfattas ha mer betydelse för föreningen och ledarskapet än 

andra delar av den. Framförallt uppfattas den förändrade gränsdragningen för 

idrottsföreningar mellan ideell och privat sektor som tydligt. Alla åtta respondenter uppfattar 

att denna trend får betydelse för deras ledarskap och förening. Detta beskrivs bland annat 

genom förändrade skatteregler och att föreningen börjar ses mer som ett företag. Detta tror 

ordförandena även kan leda till att det blir svårare att rekrytera ideellt. 

“Tror att det blir svårare att rekrytera folk att jobba ideellt om det blir mer mot 

företag, kanske måste ha avlönad personal och att detta kan vara en 

nedmontering av idrottsrörelsen” (Ordförande F) 

Ett förändrat beteende bland föreningens medlemmar till följd av kommersialiseringen 

beskrivs även få betydelse från sju av åtta respondenter. Det förändrade beteendet uppfattas 

däremot ganska olikt bland respondenterna. I en del svar framgår det att medlemsbeteendet 

har förändrats till ett mindre engagemang där man inte är lika villig att arbeta ideellt och 

hellre vill betala för sig. Detta för att slippa jobba ideellt. Från andra framgår det istället att 

det har blivit ett högre engagemang från medlemmar som är villiga att jobba ideellt. Dessa 

skillnader är uppdelade på ungefär hälften mellan respondenterna. Samstämmigt från svaren 

gällande förändrat medlemsbeteende är dock att det ställs högre krav från medlemmarna idag 

än tidigare, vilket inte alltid uppfattas som positivt utan kan leda till högre press på 
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ordföranden. Vidare beskrivs det att medlemmarna idag uppfattar sig mer som kunder, där 

man betalar medlemsavgift och därmed ökar förväntningarna och kraven på föreningen. 

“Påverkar mig som ordförande att jag kanske inte tycker det är värt att vara det 

om det blir alltför många krav eftersom jag till största del gör det ideellt, och det 

kan bli för stor press…” (Ordförande E) 

Vidare uppfattas även professionalisering/specialisering och ett förändrat språkbruk av sex 

respektive fem respondenter. Professionalisering och specialisering får betydelse genom att 

ordförandena uppfattar det som betydelsefullt att omge sig av duktiga och kunniga krafter i 

föreningen. Ofta är det inte via en ökad anställning av personal som detta märks utan snarare 

genom att ha styrelseledamöter och andra medlemmar i föreningen som besitter viktiga 

kunskaper, exempelvis genom ekonomer och revisorer. Samtidigt beskriver en del 

ordföranden att det krävs anställda i deras förening på grund av den tid administrationen 

kräver. Det förändrade språkbruket uppfattas framförallt genom att man i föreningen pratar 

mer om pengar, ses mer som ett företag samt uppfattar lönsamhet och budget som viktiga 

begrepp. 

 

Att kommersiella aktörer ger sig in på idrottsrörelsens marknad ses inte som en lika tydlig del 

av kommersialiseringen. Tre av åtta beskriver att detta märks av men samtidigt sägs det även 

att de kommersiella aktörerna, trots att de märks av, inte får någon vidare betydelse för varken 

respondenterna eller idrottsföreningarna. 

 

8.2.2. Förändrad demografi 

En förändrad demografi är uppdelad i förändringar i åldersgrupper samt urbanisering. 

Tydligast uppfattas förändringar i åldersgrupper bland respondenterna. Med förändringar i 

åldersgrupper menas att man har en ojämn balans bland föreningens aktiva medlemmar, oftast 

bland barn och ungdomar. Tillexempel kan vissa årskullar inom föreningarna bestå av många 

aktiva, medans andra årskullar har väldigt få. Alla åtta respondenter beskriver att denna 

förändring märks av. Det är just svängningar och förändringar i åldersgrupper som får 

betydelse. Flera respondenter beskriver att det finns ett stort glapp bland aktiva tonåringar, 

vilket får betydelse. En del beskriver att barngrupper ökar och växer i antal, medans en 

respondent nämner att det har tillkommit fler flickor till föreningen. Att medlemsantalet ökar 

bland barn i yngre åldrar ses som positivt. Även att fler flickor tillkommer ses som positivt. 

Däremot leder tappet av tonåringar till en utmaning och svårighet bland respondenterna. 
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Gällande variationer i åldersgrupper bland aktiva beskriver ordförande A vilken betydelse 

detta får.  

“Det är ett gediget arbete att fixa halltider beroende på att de lag man har måste 

träna i mindre grupper beroende på olikheter i utveckling” (Ordförande A) 

Vid frågan om vilken betydelse det får att tonåringar slutar svarar ordförande D. 

“Jag står inte och faller om ett lag försvinner. Men jag försöker hitta en 

anledning varför dom slutar och sporra dom att fortsätta. Men nyckeln har jag 

inte hittat” (Ordförande D) 

Urbaniseringen är en förändring som inte uppfattas ha någon vidare betydelse. Det är tre 

respondenter som nämner att denna märks av. Av dessa tre är det två stycken som nämner att 

det är något fler personer som flyttar in och engagerar sig. En respondent nämner en kraftig 

urbaniseringstakt där orten minskat avsevärt under de senaste 20-30 åren. Vilket får betydelse 

därför att föreningen har tappat ett stort antal medlemmar bland alla åldrar.  

 

8.2.3. Ökad individualisering 

En ökad hälsomedvetenhet bland människor uppfattas av sju av åtta respondenter. Man 

uppfattar denna hälsomedvetenhet olika men tydligast framgår det att människor idag är 

friskare, tränar mycket och är mer kostmedvetna. En förening har börjat utveckla sin 

idrottsplats till en aktivitetsplats som människor kan utnyttja när dem vill. Anledningen 

beskriver ordförande D. 

“Gäller att erbjuda aktiviteter till människor som är hälsomedvetna och det 

tycker jag vi gör” (Ordförande D) 

Det personliga varumärkets betydelse är inte lika tydligt. Fyra av åtta nämner att man märkt 

av detta någorlunda. Uppfattningarna handlar om att folk är mer intresserade av sin egen 

marknadsföring och att det ofta gäller att framhäva sig själv. Det innebär ibland att aktiva 

medlemmar sätter sin egen prestation före laget man representerar. En respondent nämner att 

det är viktigt för föreningen att man marknadsför föreningen rätt så att man kan locka 

medlemmar. 
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8.2.4. Förändrade kommunikationsmönster 

Förändrade kommunikationsmönster märks av ute i föreningarna. Utvecklingen av 

användandet av ny teknik beskrivs av sju respondenter tydligt. Idag används nya sätt att 

kommunicera, exempelvis används internethemsidor och mail som kommunikationssätt, vilka 

idag har blivit mycket vanligare. Även nya förbättrade hemsidor beskrivs ha förändrat 

kommunikationen genom att informationsutbytet blir snabbare, mer lättillgängligt och man 

når ut till fler. Dessa nya kommunikationssätt beskrivs överlag ha positiv betydelse. Nya 

förbättrade kommunikationssätt leder till en snabbare informationsspridning som når flera. 

Ordförande A förklarar vilken betydelse den nya tekniken medför. 

“Det förenklar arbetet och man kan nå ut till alla snabbt, man är också 

tillgänglig under dygnets alla timmar” (Ordförande A) 

Det kan även vara svårt att infria medlemmarnas krav gällande kommunikation. Att 

kommunikationen ska gå fort och att man ska vara tillgänglig uppfattas generellt positivt, men 

det gäller även att kunna infria dessa krav som nya kommunikationssätt medför inom 

föreningen. Detta infriande gällande snabbhet och tillgänglighet uppfattas i vissa fall som en 

svårighet. Ordförande H svarar på vilken betydelse de förändrade kommunikationsmönstren 

medför.  

“Gäller att infria det på rätt sätt som förening och inom föreningen. Det är en av 

dem svårare sakerna tycker jag för allting ska liksom gå så fort” (Ordförande H) 

Utvecklingen av sociala medier är också en tydlig förändring. Alla åtta respondenter beskriver 

att denna utveckling märks av i föreningslivet. En del föreningar har börjat använda sociala 

medier som instagram, facebook och twitter i föreningens regi för att kommunicera med 

medlemmarna. Från flersektionsföreningarna beskrivs det att denna utveckling kan se olika ut 

beroende på sektion, vissa sektioner använder sociala medier på varierande sätt och mer eller 

mindre än andra sektioner. Vidare beskrivs att man via sociala medier kan synas mer och 

skapa ett diskussionsforum för medlemmarna inom föreningen. Ordförande E diskuterar 

vilken betydelse sociala medier har och vad ett diskussionsforum kan medföra:  

“Påverkar både föreningen och mig som ordförande både positivt och negativt. 

Ibland skrivs det positiva saker och ibland negativt. Tycker det är bra att man får 

diskutera och det är kul när det säg positiva saker det skapar ett positivt 
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klimat...Det kan bli ett forum där det gnälls mycket...Som inte leder till något, 

leder bara till dåliga vibrationer och cirklar i föreningen (Ordförande E) 

 

8.3. Samhällsförändringars mottagande 

Detta avsnitt utgör en kategori vilken syftar till att besvara frågeställningen gällande hur 

samhällsförändringar tags emot av idrottsföreningar. När en samhällsförändring uppfattas och 

anses ha betydelse bland respondenterna, leder den även till ett mottagande på något sätt inom 

föreningen. Mottagandet av en förändring kan skilja sig åt från förening till förening i de svar 

som getts. 

 

Gällande kommersialiseringen bemöts ett förändrat språkbruk genom att diskussioner kring 

ämnet pengar skapas och att det pratas mer om ämnet. Föreningar har även börjar arbeta efter 

den tesen att de måste bli effektivare och mer lönsamma. För ordföranden handlar det om att 

ställa mera krav på föreningen och olika sektioner gällande effektivitet och lönsamhet. 

Gällande en förändrad gränsdragning blir det viktigt att anpassa sig till de regelverk som 

finns. Detta medför också en ökad diskussion kring en förändrad gränsdragning mellan ideell 

och privat sektor. 

“Det är ju ett jävla dilemma hur man ska diskutera frågorna och jag har som 

ordförande jobbat i princip varje dag med det och många såna här, hur ska man 

klara framtiden. Jag tror det är viktigt att man bestämmer sig för hur det ska 

vara…Och den diskussionen den förekommer vad händer nu… vi har ju mycket 

samarbete med de privata företagen här dom ställer ju upp” (Ordförande G) 

En ökad professionalisering och specialisering bemöts främst i en förening genom att omge 

föreningen med kunnig personal och kunniga ideella krafter. Det är inte via en ökad 

anställning som denna utveckling bemöts, utan istället är det viktigt att hålla ner kostnaderna 

men samtidigt ta vara på den expertis och kunskap som finns inom föreningen. Detta beskrivs 

som viktigt för att kunna driva en förening. Ordförande A beskriver vikten av att ha en kunnig 

kassör. 

”Min kassör exempelvis hon var chef förut hon kan ekonomi och en kassör är man 

alltid rädd om, Det tror jag man är tvungen till” (Ordförande A) 
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När ett förändrat beteende från medlemmar lett till mindre engagemang blir det mer jobb för 

ordföranden, styrelsen och övriga inom föreningen. Ett minskat engagemang att ställa upp 

bemöts även genom att man tvingas börja köpa tjänster, som föreningen tidigare kunde göra 

själva genom ideellt jobb, vilket leder till högre kostnader. Ordförande D beskriver vad ett 

lågt medlemsengagemang leder till. 

“När inte dom vill engagera sig ideellt så måste man köpa tjänsten och då kostar 

det pengar och då måste man få pengar av de ideella föräldrarna. Så det är ju 

samma pengar egentligen...istället för att jobba själv får man köpa tjänsten och 

då får dom som arbeta förut istället betala för det. Måste sätta större krav på 

sektionerna...Det är inte jättekul… (Ordförande D) 

Att medlemmar ställer högre krav leder till en sporre att förbättra verksamheten, och ses som 

både positivt och negativt. Det leder även till att föreningen måste följa kraven, som kan gälla 

följandet av direktiv, att man ska ha visioner samt verksamhetsplaner för en bestämd tid 

framåt. 

 

Variationer i åldersgrupper bland föreningarna möts ofta av uppfattningen att man får anpassa 

sig och diskutera mera i föreningen över hur det ser ut och vad man ska göra åt saken. Det 

gäller för ordföranden att hålla sig uppdaterad och hela tiden ha en dialog med andra i 

föreningen över hur man ska anpassa sig. Blandningar av åldergrupper, tidigare rekrytering 

och att skapa en mer jämlik förening är förslag på lösningar gällande hur man möter det som 

beskrivs som en svårighet med variationer i åldersgrupper. 

 

Förändrade kommunikationsmönster möts genom att man helt enkelt börjat använda dessa 

nya kommunikationssätt. Det startas upp facebookgrupper och andra nya 

kommunikationsanpassningar görs. För att kunna möta denna utveckling beskriver 

ordföranden, liknande fallet med specialiseringen att det är livsviktigt för föreningen att omge 

sig av duktiga personer som kan använda nya kommunikationssätt. Vidare beskrivs det att 

man gör satsningar framåt gällande kommunikation, och då kan det ibland mötas av en 

tröskel. En tröskel som handlar om att personer i föreningen vill hänga kvar i det gamla, men 

som man försöker komma över. Ordförande G beskriver betydelsen av nya 

kommunikationsmönster och hur dessa bemöts i dennes förening. 
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“Jag omger mig av kansliet och yngre folk dom som jobbar, både anställda och 

ideellt, yngre folk som kan det här. Dom här nya kommunikationssättet dom är ju 

livsviktiga idag. Jag försöker omge föreningen av unga människor som är duktiga 

på det här och som har växt upp med det här. Man kan inte väja sig för nya 

kommunikationsvägar och om man inte kan det själv får man se till att omge sig 

av såna som kan hantera dom. Man måste och vi har blivit rätt duktig på det nu” 

(Ordförande G) 

Ordförande D förklarar att nya satsningar kan mötas av ett litet hinder gällande 

kommunikationens utveckling. 

“Håller på och gör en satsning framåt, men många vill hänga kvar i gamla 

hemsidan, försöker förespråka för det nya..är en liten tröskel som vi måste förmå 

att komma över” (Ordförande D) 

En ökad individualisering med en ökad hälsomedvetenhet i spetsen möts ofta genom att man 

diskuterar, lär ut och jobbar med lagen och ungdomarna gällande träning och kost. Det är 

viktigt att man är vaksam så att drivet att träna och vara hälsosam inte går överstyr. 

“I föreningen försöker vi jobba mer kring medvetenheten, ja kring ren traditionell 

sundhet. Vi har lite kostföreläsningar för lagen, där vi har haft tidigare aktiva i 

föreningen som nu spelar i den högsta serien som pratar om kombinationer med 

bra kost och träning och framförallt sömn” (Ordförande A) 

Det beskrivs också att man försöker anpassa sig till de människor som idag är hälsomedvetna 

och träningsvilliga. 

“Vi försöker ju hela tiden vara aktiva och ha lite nytänk och en del, det är ju att. 

Vi har ju en vision och jobbar på att kunna göra om våran idrottsplats här eller 

utveckla våran idrottsplats till en, ja vad ska jag säga en allaktivitetsplats med all 

aktivitet vi har i föreningen med ute gym och det finns ju, vad heter det löparspår 

i direkt anslutning till idrottsplatsen” (Ordförande H) 

 

8.4. Utveckling och förändring av ledarskap 

Denna kategori avser att besvara studiens frågeställning gällande hur ledarskap utvecklas och 

förändras till följd av samhällsförändringarna.  
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Sex av de åtta respondenterna som deltog i undersökning tycker att det är svårt att beskriva 

hur deras ledarskap har utvecklats och förändrats till följd av samhällsförändringarna. 

Ordförande H och ordförande B svarar på frågan, hur deras ledarskap har förändrats till följd 

av samhällsförändringarna. 

”Ja, jag tycker det är svårt och svara på det själv. Men, jag tror att man måste 

vara ganska nyfiken och vaken för olika trender…” (Ordförande H) 

”Ja, det är svårt att säga. Men jag försöker att lyssna på alla och jag försöker 

delegera. Och jag försöker få människor att dem är med på att bidra, och att dem 

då utvecklas.” (Ordförande B)  

Samtidigt som de beskriver att det är svårt att svara på så säger sju av respondenterna att 

ledarskapet har förändrats. Framförallt beskrivs det att man måste vara ödmjuk, observant och 

vaksam på vad som händer i samhället. Samtidigt måste man försöka motivera andra och få 

folk att engagera sig i verksamheten. Det berättas också att man själv måste vara engagerad i 

det man gör och ge positiv feedback till dem som gör någonting bra. En viktig egenskap i 

ledarskapet beskrivs också att vara lyhörd inför de åsikter som finns i föreningen. Ordförande 

G och ordförande A förklarar hur deras ledarskap har utvecklats och förändrats. 

”Lite förändrad ledarsstil måste man ha och man måste sätta sig in i den 

problematik som råder och vara engagerad.” (Ordförande G) 

”Man får vara lite mer ödmjuk och lyhörd och vara lite mer medlare emellanåt.” 

(Ordförande A) 

 

8.5. Möjligheter och hinder 

Denna femte kategori har sin utgångspunkt i studiens frågeställning som handlar om vilka 

möjligheter och hinder för idrottsföreningarna ordförandena ser med samhällsförändringarna. 

Kategorin har delats upp i möjligheter samt hinder, vilka även utgör underkategorier. 

 

8.5.1. Möjligheter 

Samtliga respondenter ser utvecklingsmöjligheter för sin idrottsförening med de olika 

samhällsförändringarna. Inom kommersialiseringen nämns det att medlemmarna ställer högre 

krav, vilket är bra eftersom man då måste anstränga sig för att göra verksamheten bättre. 
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”Ja, det är på ett sätt ganska bra. För då måste vi leverera bättre för våra 

medlemmar.” (Ordförande C) 

Inom trenden förändrad demografi finns det fördelar med urbanisering. Både vad gäller om 

det flyttar in eller ut människor ur staden som föreningen är verksam i. Fördelen med att folk 

flyttar in till staden är att det finns en möjlighet att få fler medlemmar till föreningen. En 

fördel med att bedriva en förening i en stad där det flyttar ut väldigt mycket folk är att det kan 

bli bättre förutsättningar för de som finns kvar i föreningen. Ordförande F och ordförande G 

förklarar dessa möjligheter. 

”…vi börjar se en tendens att det är hela familjer som flyttar hit och det i 

förlängningen kan ju locka mer och nya medlemmar då.” (Ordförande F) 

”Urbaniseringen det är för och nackdelar på liten ort, vi har ju bra med tillgång 

till anläggningar, på sportloven kan dom vara tio femton timmar i ishallen om 

dom vill.” (Ordförande G) 

Den tydligaste trenden för möjlighet till utveckling inom idrottsföreningar är förändrade 

kommunikationsmönster. Sju av respondenterna uppger att utvecklingen av ny teknik har 

förbättrat kommunikationen inom föreningen och att det i framtiden kan bli ännu bättre. Det 

beskrivs att det finns en enorm potential och det gäller att omge sig med personer som förstår 

hur man använder den. Sociala medier uppges som ett bra verktyg för föreningen att synas 

och visa upp sin verksamhet. Ordförande F förklarar möjligheterna med nya 

kommunikationsmönster. 

”Det ser vi ju jättepositivt på och det går ju att utveckla oerhört mycket mer va så 

att… Det är man jättepositiv till.” (Ordförande F) 

Ordförande G beskriver betydelsen av denna möjlighet. 

”Man kan inte väja sig för nya kommunikationsvägar och om man inte kan det 

själv får man se till att omge sig av såna som kan hantera dom.” (Ordförande G) 

 

8.5.2. Hinder 

Samtliga respondenter belyser att samhällsförändringarna för med sig vissa svårigheter eller 

hinder för att kunna driva föreningens verksamhet framåt. Inom kommersialiseringstrenden är 

det särskilt svårt. Åtta av åtta medger att denna trend på ett eller annat sätt försvårar 
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utvecklingsarbetet i föreningen. Framförallt är det lågt engagemang och brist på ideella 

arbetare som utgör ett hinder. Medlemmarna i föreningarna uppfattar sig själva som kunder i 

föreningarna och ställer krav på att få någonting tillbaka. Det medför att man i vissa fall måste 

köpa tjänster för att medlemmar inte vill vara med och arbeta ideellt, vilket även medför 

högre kostnader. Ordförande D, ordförande G och ordförande E beskriver hinder med lågt 

engagemang. 

”Det blir ju färre och färre medlemmar som vill ställa upp ideellt, de vill hellre 

betala för sig istället för att slippa…” (Ordförande D) 

”Nu förtiden säger alla nej jag har inte tid och jag måste nästan få ersättning för 

att göra det och det där är mer påtagligt idag.” (Ordförande G) 

”Det är att man drivs åt att vi måste ha en sådan verksamhet som genererar så 

pass mycket pengar att vi kan köpa de här tjänsterna” (Ordförande E) 

Den ökade kommersialiseringen har drivit föreningarna till att man måste få in pengar till 

föreningen. Ordförande F förklarar att det ställs höga krav på föreningen, vilket innebär att 

man måste ha anställda. Det kan i sin tur innebära att man måste höja medlemsavgiften för att 

få in pengar i verksamheten. 

”Du måste anställa folk som driver din förening, du kan inte hålla på och byta 

styrelse kors och tvärs och. Jag tror det blir sårbart, att många föreningar 

kommer att försvinna. Och det kanske är i förlängningen en risk för våran 

förening också.” (Ordförande F) 

”Till slut så hamnar man kanske i en situation där man måste ta ut en fast avgift 

varje år men då sållar man ju bort vissa familjer som kanske inte kan ha 

möjlighet att betala så dit önskar man ju inte att komma.” (Ordförande F) 

Inom förändrad demografi utgör avhoppen bland ungdomar ett problem. Det är främst i 

åldrarna 15-17 år som många aktiva väljer att sluta i föreningen. Detta medför ett hinder då 

man tappar ekonomiska intäkter och man måste lägga ner mer arbete på att försöka hålla dem 

kvar i föreningen. Ordförande C och ordförande H belyser detta. 

”Så det är ett stort glapp i antal medlemmar och stort glapp ekonomiskt också.” 

(Ordförande C) 
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”…vi behöver jobba mycket hårdare och i nya former för att behålla barn och 

ungdomar. Framförallt ungdomar i den åldern.” (Ordförande H) 

Det finns även hinder med de nya kommunikationsmönstren menar respondenterna. Bland 

annat medför de nya kommunikationsvägarna att det kan bli ett överflöd av information, 

vilket kan leda till att medlemmarna inte orkar läsa eller ta in viktiga meddelande. De sociala 

medierna kan också bli ett hinder för föreningarna, eftersom negativa diskussioner kan kasta 

ett negativt ljus på föreningen. 

”Samtidigt är det en liten nackdel, det är lätt att man läser och så glömmer man 

bort. Den elektroniska skörden blir allt för stor och det kanske är lite lättare att 

det faller i glömska, i det stora flödet.” (Ordförande A) 

”Negativt är att det kan bli ett forum där man gnäller mycket. Ett gnällforum, som 

inte leder till någonting positivt utan bara skapar egentligen dåliga vibrationer 

och dåliga cirklar i föreningen.” (Ordförande E) 

Vissa av respondenterna uppger att den ökade individualisering kan bli ett hinder i 

föreningsarbetet. Det finns en risk att de unga medlemmarna i föreningen blir allt för 

egoistiska, bara tänker på sig själv och gör allt för att synas i kollektivet. Det finns också en 

risk att den ökade hälsomedvetenheten sprider sig långt ner i åldrarna och går till överdrift. 

Ordförande G och ordförande F besvarar vad en ökad individualisering kan medföra. 

”Ibland kan spelare skapa sig en slags status som dom får alldeles för stort 

utrymme i ett idrottslag. Men det där jobbar vi med. Och vi ser det mer eftersom 

det är ett litet ställe där alla känner alla. Framtidens problem för idrottsrörelsen 

vill jag påstå.” (Ordförande G) 

”Det får vi också ha diskussioner eller information om så att inte det liksom blir 

ett ämne långt ner i åldrar utan, eh man pratar mycket sockerintag och allt vad 

det nu är…” (Ordförande F) 

 

8.6. Gisslet med ekonomin 

Denna kategori handlar om respondenternas uppfattar gällande utmaningar med föreningens 

ekonomi. Utöver samhällsförändringarna ställdes frågor om vilka andra utmaningar 
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respondenterna uppfattar inom föreningarna, där ett gissel med föreningens ekonomi var 

återkommande svar. 

 

Samtliga respondenter uppger att ämnet ekonomi är ett återkommande inslag som man hela 

tiden måste ta i tu med. Att sköta föreningens ekonomi upplevs som en utmaning vilket man 

ständigt måste lägga ner kraft och energi på för att hålla i balans. 

 

Något som oroar respondenterna är att hitta vägar för att få in pengar i föreningens 

verksamhet. Istället för att engagera sig i mer idrottsliga frågor känner man sig tvungen till att 

behandla ekonomiska frågor, vilket inte ses som positivt utan mer besvärligt. De ekonomiska 

frågorna beskrivs tyvärr ofta hamna högt upp på prioriteringslistan över frågor som måste tas 

itu med. Ordförande B, ordförande D, ordförande F och ordförande H förklarar detta ständiga 

gissel med ekonomin. 

”Ja, men det är väl mest det. Att det behövs mer pengar helt enkelt.” (Ordförande 

B) 

”Tyvärr går det åt mycket kraft och energi åt att prata pengar. Energi som man 

hade kunnat lagt på det idrottsliga istället.” (Ordförande D) 

”Jag tror det blir sårbart, jag tror att många föreningar kommer att försvinna. 

Och det kanske i förlängningen är en risk för våran förening också. Vi är för få, vi 

har för lite intäkter…” (Ordförande F) 

”Och det är ju klart att i den bästa av världar så skulle jag ju vilja att vi hade en 

så pass god ekonomi och hade en så pass stabil intäktssida med hjälp av 

sponsorer som ja, som medlemsavgifter och så som idag inte är så höga. Detta så 

att vi inte behövde ha en massa aktivitetsavgifter för våra barn och ungdomar 

utan att vi ska kunna göra själ för att det är en ideell förening…” (Ordförande H) 
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9. Analys 

I denna del analyseras delar av studiens empiriska material, för att djupare förstå det 

empiriska materialet används teorierna Servant leadership och Leader- member exchange 

theory. Analysen är uppdelad i tre delar; Ordförandes ledarskapsbeskrivning, 

ledarskapsutveckling och Samhällsförändringarnas betydelse för ledarskap. 

 

9.1. Ordförandes ledarskapsbeskrivning 

Servant leadership beskrivs som en ledarskapsstil i vilken ledaren bör vara starkt lyssnande 

inför sina följare. Tjänande ledare strävar efter att vara till lags och tjäna andra först 

(Northouse, 2013). Vi finner att den här teorin om ledarskap speglar den verklighet vi har 

undersökt empiriskt. Samtliga 8 intervjupersoner beskrev på liknande sätt att deras ledarskap 

utgjordes av att vara lyhörd inför andra och stöttande. 

 

Fördelar som beskrivs i teorin med servant leadership är att ledarna sätter följarna först, delar 

kontrollen med dem och eftersträvar deras utveckling (Northouse, 2013). Vi finner här ett 

samband där ordföranden eftersträvar att följarna får vara med och bidra och att de tycker det 

är viktigt att stötta dem i deras arbeten. Vidare beskriver Northouse (2013) att ledare som 

efterspeglar den tjänande ledarskapsstilen eftersträvar att dela kontrollen, bidragen och 

inflytandet i en organisation. Vi anser att de beskrivningar som ordföranden ger speglar denna 

eftersträvan i och med att de anser att det är viktigt att delegera ansvar till människor de tror 

på och ställa upp för dem när det behövs. Utan möjligheten att kunna delegera ansvar till 

andra och samtidigt kunna stötta dem ser vi här att det vore svårt för ordföranden att bedriva 

det ledarskap som återspeglas i deras ideella föreningar. Det blir således viktigt för dem att 

förlita sig på andra och försöka få föreningen att utvecklas genom andras hjälp och inflytande, 

vilket beskrivs som viktiga fördelar med servant leadership, att förmå andra människors 

inflytande och utvecklande.  

 

9.2. Ledarskapsutveckling 

I det empiriska materialet framgår det att 7 av respondenterna har utvecklat och förändrat sitt 

ledarskap till följd av samhällsförändringarna. Bland annat måste man försöka motivera andra 

och få folk att engagera sig i verksamheten. Det är viktigt att uppmuntra personer när dem gör 

någonting bra och ge positiv feedback. Det kan göras en liknelse till LMX teorin som 
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förklarar att personer eller medlemmar som är med i en “inne-grupp” är benägna att ta fler 

egna initiativ och göra mer än vad som förväntas av dem för att uppnå en organisations 

uppsatta mål. För att medlemmar ska känna ansvartagande och delaktighet är det viktigt att 

ledaren skapar goda relationer med denne (Northouse, 2013). 

 

Det empiriska materialet visar också att 7 av respondenterna framhäver att det är viktigt att 

vara observant och vaksam på vad som händer i samhället. Samtidigt beskrivs det som en 

viktig egenskap att vara lyssnande för de åsikter som finns i föreningen. Detta kan förstås 

genom servant leadership som belyser detta. Respondenterna belyser just vikten av detta och 

att man försöker vara mer observant över de åsikter som finns.  

 

Inom servant leadership beskrivs det även att det är viktigt för ledaren att skapa en ingående 

förståelse över organisationen (Northouse, 2013). Eftersom ordföranden menar att det är 

viktigt att vara lyhörd inför de åsikter som finns i föreningen skulle man även kunna finna ett 

samband mellan betydelsen av att ordföranden skapar en större förståelse för organisationen 

genom att vara lyhörd, engagerad och observant. Detta bidrar till en ökad förståelse om hur 

servant leadership teorin kan användas för att förstå de svar som ordföranden ger gällande hur 

deras ledarskap har utvecklats till följd av samhällsförändringar. 

 

9.3. Samhällsförändringarnas betydelse för ledarskap 

Ledarskapsteorin om leader- member exchange theory, eller LMX som den också kallas, 

beskriver hur ledare med hjälp av kommunikation kan uppnå goda relationer inom 

organisationen och skapa ansvarstagande hos medlemmarna (Graen & Uhl-Bien, 1991). Med 

hjälp av den här teorin kan man förstå den typ av ledarskap vi undersökt till följd av 

samhällsförändringarna. Det gäller framförallt förändrade kommunikationsmönster, där 7 av 

respondenterna uppger att de nya kommunikationssätt som finns har underlättat arbetet genom 

att man kan nå ut till flera snabbt. Det sker framförallt med internethemsidor och mail. 

 

Samhällsförändringen kommersialisering utmärks genom en ökad professionalisering och 

specialisering, vilket får betydelse för 6 av respondenternas ledarskap. I det empirska 

materialet framgår det att det är viktigt för dessa ordföranden att omge sig med personer som 

besitter rätt kunskaper. För att göra det krävs det att man skapar goda relationer och tillit till 

dessa. Northouse (2013) beskriver LMX teorin med att personer som får mer uppmärksamhet, 
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information och kommunikation från ledaren tillhör “inne-gruppen”. Att omge organisationen 

med rätt personer som besitter kunskaper kan leda till att dessa personer känner sig mer 

engagerade till organisationen. Samtidigt beskrivs det enligt LMX teorin att personer som 

känner sig hamna utanför dessa “inne-grupper”, kan känna sig mindre engagerade och 

delaktiga till organisationen (Northouse, 2013). En nackdel enligt LMX teorin är att just de 

personer som blir mindre uppmärksammade kan känna ett lägre engagemang till att vilja 

utveckla och bidra till organisationens utveckling. Det skulle kunna leda till att personer i 

idrottsföreningarna som inte uppfattas besitta nödvändiga kunskaper, kan bli mindre 

uppmärksammade, och därför inte engagerar sig. Teorin kan användas för att skapa en 

förståelse för hur samhällsförändringarna får betydelse för ordföranden och deras ledarskap 

enligt deras uppfattningar. Man ska inte se det som ett svar över hur verkligheten ser ut utan 

mer som ett sätt genom vilka uppfattningarna kan analyseras. 
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10. Diskussion 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka uppfattningar ordförande har om 

samhällsförändringars betydelse för deras ledarskap och idrottsföreningens 

utvecklingsmöjligheter. I detta avsnitt kommer ordförandens uppfattningar som framkommit i 

resultaten att diskuteras i relation till den tidigare forskningen. Underrubrikerna har sin 

utgångspunkt i de frågeställningar studien avser att besvara. 

 

10.1. Samhällsförändringar och dess betydelse 

I resultatet presenterades hur samhällsförändringar har betydelse för en ordförandes ledarskap. 

Det framkom att delar av de fyra samhällstrenderna kommersialisering, förändrad demografi, 

förändrade kommunikationsmönster och ökad individualisering som studien avgränsats till 

fick betydelse. Respondenterna beskrev att dessa hade betydelse för var och en av dem, i olika 

grad, och på olika sätt. Detta kan förstås utifrån Slack och Parent (2006) som förklarar att 

förändringar är vanligt förekommande för en idrottsorganisation, antingen i den generella 

omgivningen, eller uppgiftsomgivningen. Inom den generella omgivningen återfinns områden 

som ekonomiska, juridiska, teknologiska och demografiska förhållanden. Dessa kan härledas 

till respondenternas utsagor om de fyra trenderna. Bland annat så beskrivs det att 

kommersialiseringen har inneburit förändrat medlemsbeteende och förändrade skatteregler för 

idrottsföreningarna. Det kan liknas vid det som Slack och Parent förklarar som den 

ekonomiska omgivningen. Inom den kan just konsumentbeteende få betydelse för en förening. 

Här kan en liknelse göras mellan konsumentbeteende och medlemsbeteende. Likaså kan den 

juridiska omgivningen med lagar och regler påverka hur en förening ska skötas, i detta fall 

gällande förändrade skatteregler. Det teknologiska och demografiska områdena inom den 

generella omgivningen går också att återfinna i respondenternas svar. Teknologins framfart 

beskrivs hos respondenterna ha underlättat kommunikationen i föreningarna. Demografiska 

förhållanden som skillnader i åldersgrupper och urbanisering har även de betydelse för 

föreningarnas förutsättningar. 

 

Vidare beskriver Slack och Parent (2006) att uppgiftsomgivningen inkluderar grupper som 

medlemmar, personal och konkurrenter. Till exempel om det tillkommer eller faller bort 

många medlemmar så ändrar det förutsättningarna för organisationens verksamhet. Bland 

respondenterna framkom det att det är svårare att rekrytera ideella medlemmar, samtidigt 

betonas det att det är viktigt att marknadsföra idrottsföreningen för att locka fler medlemmar. 
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Detta kan man jämföra med Slack och Parents beskrivning om uppgiftsomgivningen. Det 

empiriska materialet visar att till följd av de fyra samhällsförändringarna blir det förändringar 

både inom den generella omgivningen, och uppgiftsomgivningen för idrottsföreningarna. En 

slutstas vi drar utifrån respondenternas uppfattningar och det som Slack och Parent beskriver 

som generell omgivning och uppgiftsomgivning, är att samhällsförändringarna får betydelse, 

både för idrottsföreningarna och för respondenternas ledarskap.  

 

Vidare beskriver Slack och Parent (2006) att en idrottsorganisations uppgiftsomgivning är 

unik och har en mer tydlig och direkt påverkan på organisationen än vad den generella 

omgivningen kan ha. Här kan det dock diskuteras hur detta återspeglas bland uppfattningarna 

hämtade från empirin i denna studie. De förändringar som kan härledas från både den 

generella omgivningen och uppgiftsomgivningen får betydelse för idrottsföreningarna och 

därmed dess ledare. Vi kan inte se att uppgiftsomgivningen har en mer direkt betydelse för 

organisationerna än vad den generella har. Slutsatsen kan dras att förändringar i båda 

omgivningarna får betydelse i denna studie, men ingen vidare skillnad i mer eller mindre 

direkt påverkan kan ses mellan förändringarna från de både omgivningarna.  

 

Som nämnts får alla fyra samhällsförändringar som berör denna studie betydelse. Bland dessa 

framgår påtagligt att samhällsförändringen kommersialisering får betydelse för 

respondenterna. När respondenterna uttrycker att gränsdragningen mellan ideell och privat 

sektor tunnas ut leder det till att föreningen ses mer som ett företag. Detta i sin tur leder till 

uppfattningen att det blir svårare att rekrytera folk att jobba ideellt. Denna uppfattning kan 

diskuteras utifrån tidigare forskning. Cuskelly et al. (1998) beskriver att trots en utveckling 

mot professionalisering av idrottsorganisationer fortsätter ideellt arbete att vara väldigt viktigt 

för idrottsorganisationers utveckling. Att det är den uppluckrade gränsdragningen som gör att 

det blir svårare att rekrytera ideellt kan bero på att medlemmarna ser sig mer som kunder än 

medlemmar, vilket även uttrycks bland respondenternas uppfattningar. Även Stenling och 

Fahlén (2009) beskriver att synen på medlemskapet har förändrats åt detta håll. Här tror vi att 

föreningarna har en tydlig utmaning. Eftersom att man vill behålla ett ideellt engagemang i 

föreningarna och att tidigare forskning beskriver betydelsen av det, anser vi att föreningarna 

bör jobba för att säkerställa det. Det kan diskuteras hur detta kan göras, men att försöka skapa 

en tydlig bild över vad det innebär att vara medlem i en förening är således viktigt. Att 

medlemmar kan ställa krav på föreningen är rimligt, däremot behöver medlemmar förstå att 

de själva är en del av föreningen de ställer kraven mot samt vad kraven innebär. Denna 
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förståelse anser vi inte alltid finns, och en del i problematiken som vi uppfattar kan härledas 

från denna eventuella missuppfattning gällande att vara medlem i en idrottsförening. Cuskelly 

et al. (1998) menar att ideella medlemmar som ansåg att deras styrelse fungerade väl och 

upplevde en positiv betydelse kring deras ideella arbete, hade en större chans att visa ett större 

engagemang gentemot organisationen. 

 

10.2. Utveckling av ledarskap 

Att respondenterna beskriver att man måste vara nyfiken och vaken för olika trender är 

intressant. Detta kan diskuteras utifrån Mannings (2013) ledarskapsperspektiv som belyser 

vikten av att ledare förstår i vilken omgivning de befinner sig i. Enligt Mannings (2013) 

studie tenderade ledare att både få uppskattning och prestera bättre när dem engagerade sig 

under tiden organisationen befann sig i någon typ av förändring. Respondenterna som 

beskriver att man måste sätta sig in i problematiken som råder och vara engagerad till följd av 

samhällsförändringarna, följer här en ledarskapsstil som enligt tidigare forskning tenderar att 

få uppskattning och anses som positiv. Manning (2013) beskriver att ledare uppmuntras till att 

visa engagemang, vilket kan demonstreras genom att visa delaktighet, stödja och genom att 

försöka skapa ett positivt klimat i organisationen. Det beskrivs från respondenternas 

uppfattningar att man försöker vara lyssnande, motiverande och ge positiv feedback till följd 

av samhällsförändringarna. Att lyssna kan ses som att visa delaktighet medans stödjande kan 

vara den motiverande delen samt att positiv feedback kan bidra till ett positivt klimat. 

Slutligen kan man hitta liknelser till den ledarskapsstil som tidigare forskning belyser är 

viktigt under förändring från de uppfattningar respondenterna beskriver om ledarskapets 

utveckling. 

 

Harrisson och Murray (2012) beskriver att effektiva och framgångsrika ordföranden delar 

gemensamma kännetecken som att vara förutseende och förebyggande. Respondenterna 

beskriver hur ledarskapet har förändrats till att man måste vara observant och vaksam på vad 

som händer i samhället, samt genom att man måste sätta sig in i den problematik som råder. 

Mindre effektiva ordföranden sågs enligt Harrisson och Murray (2012) som reaktiva snarare 

än förutseende. Här är det enligt oss intressant att fundera över om respondenterna som 

beskriver att man måste vara vaksam och observant är det i förväg och kan ses som 

förutseende och förebyggande, eller om de snarare är reaktiva och reagerar på 

samhällsförändringarna. Beroende på detta, vilket inte heller framgår i respondenternas svar, 
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kan det ledarskap som bedrivs från ordförandena ses enligt Harrisson och Murray (2012) som 

antingen hög- eller lågpresterande inom ideella organisationer. 

 

10.3. Möjligheter och hinder 

Den största möjligheten för föreningarna som beskrivs hos respondenterna är utvecklingen av 

ny teknik. Eftersom den har medfört nya vägar att kommunicera och synas på. Det är 

intressant utifrån Luck och Buchanan (2008) som har undersökt den digitala 

kommunikationens betydelse för idrottsorganisationer. I studien framgår det att medlemmar 

inom idrottsorganisationer anser att det är viktigt att få information snabbt. Medlemmarna 

ansåg det också som viktigt att organisationen låg i framkant vad gäller att uppdatera sig med 

digital kommunikation. Respondenterna i den här studien uppger att den nya tekniken i 

framtiden kan bli ännu bättre samt att det är viktigt att omge sig med personer som vet hur 

man använder den. Det framgår även att idrottsföreningarna har börjat använda de 

kommunikationssätt som anses finnas tillgängliga. Denna användning av nya 

kommunikationssätt kan förklaras av att föreningarna med sina ledare och medlemmar vill 

förbättra kommunikationen och få den snabbare. Luck och Buchanan (2008) menar att många 

idrottsorganisationer vill ta till sig nya kommunikationssätt, men inte helt enkelt kan göra det 

på grund av begränsade resurser. Utifrån de svar som respondenterna i vår undersökning har 

gett, framförs det att man gärna vill ta tillvara på de digitala kommunikationssätt som finns. 

Det tyder på att respondenternas tankesätt också stödjer den tidigare forskningen vad gäller att 

man gärna vill tillfredsställa medlemmarnas behov. Det framgår dock inte bland 

respondenterna att den nya tekniken skulle bli mer kostsam. 

 

Att använda nya kommunikationsmönster för att på ett bättre och snabbare sätt nå ut till 

medlemmarna, kan även bidra till att relationen mellan styrelsen och medlemmarna blir 

bättre. Det är något som Hoye (2006) belyser som viktigt. Forskaren menar nämligen att 

beroende på hur väl styrelsen uppnår goda relationer med medlemmarna så kan ledarskapet 

hos styrelsen betraktas som antingen högpresterande eller lågpresterande. Ledarskapet i 

högpresterande styrelser beskrivs få betydelse för att uppnå organisatoriska resultat. Om 

respondenterna i denna studie strävar efter att nå uppsatta mål för sin förening, finns det en 

möjlighet att med hjälp av digital kommunikation skapa goda relationer med medlemmarna. 

Vilket i slutändan skulle kunna leda till att de styrelser som ordförandena är verksamma i, 

skulle kunna betraktas som högpresterande enligt tidigare forskning. Slutsatsen vi drar är att 
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med hjälp av förbättrad kommunikation kan styrelser skapa goda relationer med sina 

medlemmar. 

 

Att ett lågt engagemang är ett hinder till följd av ett förändrat medlemsbeteende framgår i 

denna studie. När medlemmar ser sig själva som kunder, ställer de krav på föreningen och 

deras egna engagemang kan minska. Stenling och Fahlén (2009) beskriver en ökad 

individualisering till följd av kommersialiseringens framväxt. Individualiseringen tar sig i 

deras studie uttryck genom mindre medlemsengagemang. Här ser vi en tydlig koppling där 

både denna studie och tidigare forskning beskriver hur kommersialiseringen oroar 

föreningsledare. Eftersom engagemang är en viktig del av föreningslivet kan således den 

ökade kommersialiseringen ses som ett hinder för detta. Det driver även föreningarna till att 

man måste få in mer pengar i verksamheten, både för att kompensera för det låga 

engagemanget och för trenden med finansiell kompensation för seniorlagstränare. Stenling 

och Fahléns studie blir här intressant eftersom att vi finner att sambandet mellan deras 

forskning och denna studie starkt tar sig uttryck. Eftersom denna utveckling enligt forskarna 

även kan förstärkas i framtiden kan den ha en negativ påföljd när den bryter mot traditionella 

ideal och kan sända ut signaler att volontärers obetalda arbete är mindre värt. Det kan 

diskuteras om denna trend kommer att förstärkas i framtiden, men respondenterna i denna 

studie beskriver även hur detta är oroväckande inför framtiden och man ser hela tiden 

utmaningar med att finansiera sina verksamheter. Sammanfattningsvis ses delar av 

kommersialiseringen som stora hinder och utmaningar för respondenterna. En viktig del i 

framtiden blir hur man anpassar sig för att denna utveckling inte ska påverka föreningarnas 

förutsättningar negativt i allt för stor grad. 

 

10.4. Anpassning och mottagande 

Tidigare forskning visar på att utveckling och förändring i idrottsorganisationer inte alltid är 

enkelt (Saeki, 1994; Slack & Parent, 2006). Den strukturella omorganiseringen av Japans 

judoförbund ledde till konflikter mellan de som ville hänga kvar i den traditionella strukturen 

och de som ville modernisera (Saeki, 1994). I relation till detta kan vi i denna studie se att det 

motstånd som beskrivs av Saeki inte tar sig uttryck bland styrelseordförandens uppfattningar. 

Det handlar snarare om att organisationen som respondenterna befinner sig i anpassar sig till 

de samhällsförändringar som anses ha en betydelse för organisationen. En anledning till 

varför det skiljer sig kan vara att samhällsförändringarna som behandlas i denna studie inte 
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uppfattas ge upphov till en lika radikal strukturell omorganisering av organisationen som i den 

tidigare forskningen. Det handlar mer om anpassningar inom delar av organisationen, än att 

organisationen som helhet behöver omstruktureras. I vissa fall kan man se att en del 

förändringar kan mötas av någorlunda motstånd. Exempelvis beskriver flera ordföranden att 

kommersialiseringen inte ses som en positiv förändring utan kan leda till högre kostnader och 

mindre engagemang. Även förnyelse av kommunikationsmönster kan mötas av motstånd 

inom föreningarna där vissa personer vill använda äldre kommunikationsmedel, vilka man är 

mer van med. Dessa motstånd leder dock inte till större konflikter likt den Saeki beskriver, 

utan snarare mer genom att diskussioner skapas kring behovet av förändringen. En del 

förändringar ses som positiva och en del som mer negativa. Men sammanhängande är 

uppfattningen att man försöker anpassa de delar av organisationen som kan behöva utvecklas 

och förnyas utifrån samhällsförändringarnas betydelse. 

 

Gällande professionaliseringen och specialiseringen som Sjöblom och Fahlén (2010) 

beskriver inte bara påverkar idrotten på den absoluta toppnivån utan även på gräsrotsnivån, 

finns det olika uppfattningar. Professionaliseringen kan skapa normer för hur en effektiv 

organisation ska se ut. Anställer toppetablerade idrottsföreningar personal och delar in 

organisationen i områden efter specifika kunskaper kan dessa trender och riktningar fångas 

upp av mindre föreningar. Det kan diskuteras hur detta tar sig uttryck bland föreningarna i 

denna studie men tydligt är att föreningarna inte har en ökad anställning av professionell 

personal. Det som beskrivs är mer uppfattningarna om betydelsen av att omge föreningarna av 

kunniga krafter och ideella personer. Man uppfattar generellt inte en ökning av anställda och 

professionella, anledningen är att detta skulle bli alldeles för kostsamt. Däremot framgår det 

att seniorlagstränare ofta ska vara avlönade, vilket kan ses som en del av 

professionaliseringen. Om detta är på grund av att andra föreningar gör liknande framgår dock 

inte. Vidare är det viktigt med ideella människor inom föreningarna som besitter kunskaper 

föreningen har nytta av. Detta kan ses som en del i specialiseringen där man försöker dela upp 

organisationen, där personer som är duktiga inom speciella områden jobbar (ideellt) med 

frågor kopplade till deras expertis. Även här tåls det att diskuteras om denna typ av 

specialisering har fångats upp från andra föreningar och organisationer som man försöker 

efterlikna. Eller så har denna betydelse mer växt fram över tid, till följd av de ökade krav som 

ställs på föreningar.  
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Även Inglis (1997) menar att ett delat ledarskap mellan medlemmar och personal i 

idrottsorganisationer är viktigt och skapas genom de ideella medlemmarnas och personalens 

expertis, samt vilket inflytande på organisationen dessa har. I denna studie framgår även att 

det blir viktigt med ett delat ledarskap mellan medlemmar och personal, eftersom 

medlemmarnas engagemang och kunskap är av stor betydelse för idrottsföreningarna. Detta 

eftersom att man oftast inte har råd att anställa efter expertis, men ändå behöver kunskapen. 

Inglis (1997) beskriver även hur det ideella engagemanget är viktigt även om inte 

engagemanget har med expertis att göra. Liknande beskriver också respondenterna i denna 

studie att engagemang från medlemmar behövs oavsett kunskapsområde. 

 

Sammanfattningsvis kan vi diskutera att professionalisering, specialisering och delat 

ledarskap mellan medlemmar och personal också tar sig uttryck i denna studie. Ibland 

överensstämmer resultaten från tidigare forskning från slutsatserna i denna studie och i vissa 

fall är det inte lika tydligt, men sammanhängande ses kopplingar till vad andra forskare säger. 

Däremot framgår inte alltid anledningen till varför det ser ut som det gör och vilken 

anledningen är att kopplingarna till den tidigare forskningen kan göras.  

 

10.5. Avslutningsvis 

Avslutningsvis kan vi säga att samhällsförändringarna får betydelse på varierande sätt för 

respondenterna. En del samhällsförändringar uppfattas relativt samstämmigt medans andra 

skiljer sig. Men tydligt är att samhällsförändringarna får betydelse för styrelseordförandena. 

Av de delar samhällsförändringarna som uppfattas ha betydelse, uppfattas fler hinder för 

föreningen än möjligheter. Vad detta beror på vet vi inte helt säkert, men vore intressant att 

undersöka vidare. Det beskrivs även att ledarskapet har utvecklats av dessa 

samhällsförändringar till att bli mer observant och vaksam samt lyssnande och ödmjuk. Detta 

stödjer den tidigare forskningen som belyser dessa punkter som viktiga för en framgångsrik 

ordförande i den ideella sektorn. En annan intressant aspekt av studien är att när 

samhällsförändringarna uppfattas ha betydelse möts de ofta av ett mottagande inom 

föreningen. Ett mottagande som ofta handlar om att diskutera, lyssna och se över 

verksamheten, vilket således kan ha ett samband med hur ledarskapet i sig har utvecklats. 

 

Som förslag på vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att undersöka dessa 

samhällsförändringars betydelse på fler föreningar i Sverige, men då i ett annat geografiskt 
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läge, till exempel inom en storstadsregion. Vi tror också att det skulle vara intressant att 

studera andra typer av ledares uppfattningar om dessa samhällsförändringar, till exempel 

sportchefer, kanslister eller annan administrativ personal inom föreningar. Det skulle också 

vara intressant att ta reda på hur olika typer av föreningar mottar dessa samhällsförändringar. 

Finns det till exempel någon skillnad mellan elitklubbar och mindre föreningar. Någon form 

av jämförelse mellan idrottsföreningar skulle vara intressant att studera på djupet. En annan 

intressant aspekt för vidare forskning är att ta reda på hur andra personer uppfattar att 

ordförandens ledarskap har utvecklats till följd av samhällsförändringarna, eftersom att 

ordförandena i den här studien uttryckte en svårighet med detta. Många av respondenterna i 

denna studie utrycker att det är många ungdomar och tonåringar som väljer att sluta, 

anledningen till att dem slutar och vart dem tar vägen skulle vara intressant att studera. En 

resultatdel som inte har diskuterats är gisslet med ekonomin, anledningen till det var att syftet 

och frågeställningarna inte avsåg att undersöka det i denna studie. Dock framgår det att ämnet 

ekonomi är något som bekymrar styrelseordföranden. Ett förslag på vidare forskning är att ta 

reda på vad detta beror på. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Allmänt: 

- Berätta lite om din bakgrund och hur det kom sig att du blev ordförande? 

- Vad gör du som styrelseordförande? Vad ingår i dina “arbetsuppgifter”? 

- Hur många medlemmar ingår i föreningen? 

- Ser du dig som en ledare i din roll som styrelseordförande? 

- Kan du beskriva din ledarskapsstil?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Samhällsförändringar: 

 

Tema 1 - Kommersialisering och professionalisering. 
A - Har du märkt av något förändrat Språkbruk, så som lönsamhet, effektivitet, resultat samt 

utbud och efterfrågan i eran verksamhet? 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig som ordförande? 

 

B- Har du märkt av en förändrad gränsdragning mellan privat och ideell sektor? ( t ex att 

ideella föreningar ses som vinstdrivande företag, och att marknadsdomstolen inte gör någon 

skillnad mellan företag och förening i konkurrens hänseende.) 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig som ordförande? 

 

C- Har du märkt av en ökad professionalisering och specialisering, (“arbetsområden”, 

specialuppgifter som bygger på kunskap förekommer i föreningslivet mer och mer.) 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig? 

 

D- Har du märkt av en ökad konkurrens från kommersiella aktörer som ger sig in på 

idrottsrörelsens marknad? (T ex företag som anordnar idrott, Ny & mer utrustning/prylar). 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig ordförande? 

 

E- Har du märkt av något förändrat beteende från medlemmar? (Ställs det andra krav? Är 

dem mer/mindre involverade?) 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig som ordförande? 

___________________________________________________________________________ 

 

Tema 2 - Förändrad demografi 
A- Har du märkt av några förändringar i åldersgrupper? (t ex att det blir en större andel 

pensionärer i Sverige). 

-Vilken betydelse har det för er förening? 
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-Vilken betydelse har det för dig? 

 

B- Har du märkt av en urbanisering i Sverige? 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig? 

___________________________________________________________________________ 

Tema 3 - Förändrade kommunikationsmönster 
A- Har du märkt av en utveckling av användandet av ny teknik? 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig? 

 

B- Har du märkt av utvecklingen av användandet av sociala medier? 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Tema 4 - Ökad individualisering i samhället? 
A- Har du märkt av att människor idag är måna om hur de marknadsför sig själva? (T ex att 

personligt varumärke är viktigt, och att hur människor vill uppfattas är viktigt för dem, vill 

visa vad dem står för och associeras med). 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig? 

 

B- Har du märkt av en ökad hälsotrend bland människor? ( Att de vill vara hälsosamma, att 

de tränar/motionerar mer och de vill visa det). 

-Vilken betydelse har det för er förening? 

-Vilken betydelse har det för dig? 

___________________________________________________________________________ 

 

Andra frågor: 

- Är det något annat du tycker påverkar er förening och dig som vi inte pratat om? 

- Till följd av de samhällsförändringar vi pratat om. Har och iså fall hur har ditt ledarskap 

utvecklats? 

- Hur har du utvecklats/förändrats som ordförande sedan du blev tillsatt? Och hur skulle du 

vilja utvecklas som ledare/ göra annorlunda? 

___________________________________________________________________________ 

 

Avslutningsvis: 

- Hur skulle du vilja utveckla er förening? 

- Är det någonting annat du skulle vilja ta upp eller nämna som vi inte pratat om? 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Följebrev 

 

Forskningsetiska principer. 

 

Du som blir intervjuad har självklart rättigheter i din medverkan. I detta följebrev vill vi belysa 

några punkter, bland annat information om oss själva, studien och vilka rättigheter till medverkan 

du som svarande har. 

 

Vi som genomför studien heter Mikael Persson-Riis och Oskar Öberg. Studenter vid det 

idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. Vår institution vid Umeå universitet är 

den pedagogiska institutionen. Detta är även ett examensarbete som görs tillsammans med 

Norrbottens idrottsförbund/Sisu Norrbotten. 

 

Syftet med studien är att undersöka styrelseordförandens uppfattningar om ledarskap och 

samhällsförändringar. Undersökningen genomförs med hjälp av intervjuer och genom en 

litteraturgenomgång av forskning och teorier inom området. 

 

Din medverkan:  
Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt till att när som helst avbryta din medverkan, innan, 

under eller efter genomförd intervju. 

 

De uppgifter som samlas in kommer inte användas för något annat syfte än forskning. 

 

Namn på deltagare och namn på förening kommer hållas anonyma. Inga obehöriga kommer att få 

ta del av personuppgifter eller transkribering av intervju. 

 

Med vänliga hälsningar Mikael och Oskar. 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Oskar: Mobilnummer, e-mailadress 

 

Mikael: Mobilnummer, e-mailadress 

 

Namn, kursansvarig och handledare vid Umeå universitet. 


