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Abstract  

Culture is seen as an abstract phenomenon, not easily defined. It is cathegorized as something 

that affects every person, though it is seldom described how. This study adress how culture, in 

the form of basic assumptions and accepted behaviors and ways to think affected how young 

coaches formed their leadership under the influence of their organization. The possible 

implications for the importance of knowing about ones culture in an organization affect both the 

recruitment process in organizations and what the organization stands for and what is conveyed 

through values and ways to act in the organization. The purpose of this study was, through the 

use of semi-structured interviews with young coaches and organizational leaders and a review of 

policys, to get the perspective and experiences of young coaches regarding cultural influence on 

their leadership. Organizational leaders were interviewed to get a perspective view of the 

organization and see what they thought about culture and leadership in young coaches. The  

study aims to find the answer to questions regarding the basic assumptions in an organization, 

which kind of behaviour is accepted in the organization, how is leadership shaped in young 

coaches and what tools are used by the organization to apply their culture to their young 

coaches. Results showed that basic assumptions and accepted behaviours create values and 

examples of behaviour that becomes the foundation for a leadership specific for the 

organization. This specific leadership style is internalized in young coaches mainly through 

background in the organization, via recruitment, recognition of work, expectations of behaviour, 

other leaders as rolemodels and education. Young coaches were therefore socialized into a 

leadership formed by what is important in the organization. Culture therefore played a big role 

in the forming of a leadership in young coaches.  

Nyckelord: Förening, Idrottslig bakgrund,Socialisation, Inlärning   

Keywords: Organization, Sports background, Socialization, Learning 
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Inledning 
Låt mig få börja med en liten historia: Bakgrunden till detta arbete är att jag fick följa med på en 

resa med min tidigare förening, som jag varit både spelare och ledare i, som jag inte varit aktiv i 

på ett tag. När resan var över tackade jag för att jag fick följa med, något som jag inte alls såg 

som självklart. Till svar fick jag: ”Det var självklart att du fick följa med, du är ju en av 

kulturbärarna i den här föreningen”. Samtidigt som jag blev hedrad började jag fundera: vad är 

en kulturbärare? Hur präglar och formar föreningskultur medlemmar i föreningar? Vad är 

föreningskultur? Av den anledningen sitter jag här idag med ett arbete om föreningskultur och 

dess påverkan på unga ledare. 

 

Den svenska idrottsrörelsen består av cirka 20.000 idrottsföreningar och medlemsantalet i 

dessa föreningar närmar sig tre miljoner. Denna rörelse hålls igång av ungefär 750.000 ledare, 

med ledare menas tränare, domare eller funktionärer. Av dessa 750.000 ledare är 236.000 

ledare för ungdomar mellan sex och tjugofem år (Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror, 2013). 

Ledare för ungdomar är alltså en representativ del av den svenska idrottsrörelsens ledarkår. 

Som unga ledare brukar räknas ungdomar mellan 16 och 25 år (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Det som dock har skrivits om unga ledare är starkt begränsat, i alla fall i en idrottslig kontext. 

Ämnen som tidigare beskrivits är: Att unga vill bli ledare men inte blir tillfrågade (Redelius, 

2007), att föreningars arbetssätt är begränsande för rekryteringen av unga ledare (Larsson och 

Meckbach, 2013) samt stödjande miljöer för unga ledare (Larsson och Meckbach (2012). 

 

Då föreningarna gärna söker legitimitet inom sitt organisatoriska fält är värderingar och policys 

ofta uttalade i enlighet med de normer som existerar inom idrotten, exempelvis idrottsrörelsens 

idédokument Idrotten vill(Riksidrottsförbundet, 2009). Idrotten vill  fastslår idrottsrörelsens 

ideologiska ståndpunkt och vad som skall prioriteras inom idrottsrörelsen, bland annat skall 

”idrottsrörelsen vara öppen för alla som vill delta och skapa fysisk, psykisk, social och 

kulturell utveckling hos individer” (Riksidrottsförbundet, 2009). Att dock påstå att alla 

föreningar har en liknande kultur bara för att man tillhör det idrottsliga fältet är att gå långt. 

Normer och värderingar skiljer sig från idrott till idrott och ledarskapet påverkas av dessa 

normer (Cushion och Jones, 2014).  Att man som ung ledare, för att uppnå legitimitet gentemot 

andra, agerar utefter vad som är accepterat i föreningen torde vara självskrivet. Därmed 

påverkar kulturen både legitimet- och identitetsskapande processer hos ledare. 

 

Det finns förväntningar på ledare. Förväntningar som kommer både från föreningar men även 

andra såsom föräldrar, andra ledare samt idrottsrörelsen (Eliasson, 2009; Karp, 2004). Att vara 

aktiv inom en förening innebär att socialiseras in i en kultur, oftast via förväntningar på vissa 

beteenden och sätt att tänka.  Vikten av tidigare erfarenheter inom föreningen, förebilder och 

föreningsstöd är här viktiga för att kunna hantera förväntningarna. Därmed blir föreningar en 

stark arena för socialisation till de värderingar som idrottsrörelsen förmedlar (Cushion och 

Jones, 2014;Coakley, 2009; Allison, 1982). Föreningars kulturella påverkan på unga ledare blir 

stor, både formellt via exempelvis värdegrunder och utbildningar men även informellt via 

exempelvis påverkan från andra ledare och kulturell påverkan (Wright, Trudel & Carver, 2010; 

Wilson, Bloom & Harvey, 2007; Lemyre, Trudel & Durand-Bush 2007).  

 

Det uppstår ett slags paradoxalt förhållande inom ledarskap, där de som blir tillfrågade är de 

som har rätt idrottslig bakgrund, och därmed har socialiserats in i en idrottslig kultur och de 

värderingar och de normativa föreställningar om ledarskap som gäller. Följaktligen blir det de 

ledarna som drar nytta av ledarskapsskolan medan många blir lämnade utanför och föreningar 

hävdar ledarbrist (Larsson och Meckbach, 2013). Kulturen blir därmed gällande i rekrytering 

och struktur inom en förening. 
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En förenings kultur definieras ofta som något abstrakt som ”sitter i väggarna” och som styr 

agerande och tänkande. Dessa abstrakta karaktäristika vidmakthålls, ofta, omedvetet och 

hjälper till att skapa en identitet åt föreningar (Giorgi, Lockwood & Glynn, 2015, Schein, 2010). 

Uttalanden som så har vi alltid gjort pekar på att vidmakthållandet av dessa karaktäristika som 

styr agerande och beteende är svårföränderliga. Kulturen är därmed en faktor som i högsta grad 

spelar en roll inom föreningslivet, genom exempelvis föreningens syn på ledarskap och vad som 

prioriteras i föreningen. Ledarskap kan därmed användas för att vidmakthålla eller förändra en 

kultur (Frontiera 2010; Trice och Beyer 1991).   

  

Därför kan det vara intressant att studera unga ledare och vad som påverkar dem i deras 

ledarskap, vilken roll formella och informella processer spelar i socialisationen till ledare och 

hur de unga ledarna ser på organisationskultur inom sin förening. Detta för att ge en något 

bredare syn på vad unga ledare anser om sitt eget ledarskap och föreningens påverkan på 

detsamma. Denna kunskap kan underlätta för föreningar när de sedan ska jobba med 

rekrytering av unga ledare och arbetet med att behålla dessa. Att ha vetskap om sin kultur och 

de begränsningar eller möjligheter den skapar för att unga ledare skall kunna utveckla sitt 

ledarskap. Dessutom kan det för föreningar vara gynnsamt att se över sin kultur och sina 

värderingar för att vara medvetna om vad det är ledarna har att förhålla sig till. Detta för att 

undvika att ledarskapet kontrasterar allt för mycket med idrottsrörelsens värderingar. 
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1. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att studera föreningskultur i en idrottsförening samt 

dess påverkan på socialisationen av unga ledare. Det specifika syftet med studien är att 

undersöka hur unga ledares ledarskap formas via formella och informella processer i en 

föreningsmiljö. Genom en kombination av metoder undersöks kulturen inom en förening och 

den påverkan den har på unga ledare.  

 

Frågeställningar: 

- Vilka grundläggande antaganden finns inom föreningen? 

- Vad är det accepterade sättet att bete sig på och tänka i en idrottsförening? 

- Vilka formella och informella påverkansprocesser, inom en förening, finns kring 

utvecklande av ett ledarskap hos unga ledare och hur tar de sig uttryck? 

- Vilka redskap används av föreningen för att befästa kulturen hos de unga ledarna?  

 

 
2. Begreppsdefinition och teoretiska 
utgångspunkter 

Nedan följer de begreppsdefinitioner och den teoretiska utgångspunkt denna studie har.  

2.1 Kultur 

Den definition av kultur som används i denna studie är myntad av Schein (2010):  

The culture of a group…can be defined as a pattern of shared basic assumptions learned by a 

group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, which has 

worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as 

the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems. (Schein, 2010, s.18).  

 

Organisationskultur ses i denna studie i en idrottslig kontext, där idrottsföreningen ersätter 

organisationen som arena för kulturskapande. Denna definition antyder att kultur handlar om 

mönster i beteende och tanke, så kallade grundläggande antaganden, och hur de styr 

föreningens och dess medlemmars agerande. Dessa mönster, som lärs ut genom social 

interaktion, har för föreningen  skapat sätt att hantera både extern omvandling och intern 

integration och dessa mönster har validerats av gruppen och ses därmed som korrekta och är 

det som lärs ut till nya medlemmar.   

 

Schein definierar dessutom två andra begrepp som kommer att användas i analysen av 

föreningen: nivåer och redskap. 

Schein (2010) menar att det finns tre nivåer av kultur. Första nivån består av artefakter, som är 

synliga, påtagliga fenomen som kan definiera en kultur och fungera som sätt att lära in en 

kultur. Såsom språk, teknologi, kläder och så vidare. Den andra nivån är värderingar och 

accepterade sätt att tänka och bete sig i interaktion med andra inom gruppen. Här finns mål, 

värderingar, ideal och ideologier. Den tredje, djupaste, nivån är underliggande antaganden, 

sådant som tas för givet och utgör grunden för värderingarna. Dessa tre nivåer bestämmer 

tillsammans beteende, uppfattningar och tankesätt inom föreningen.  

 

Schein (2010) beskriver hur medlemmar tar till sig kulturen och gör den till sin egen via olika 

redskap. Schein delar upp dessa redskap i primära och sekundära. Primära redskap är bland 

annat resursfördelning, vad ledare uppmärksammar och kontrollerar, rekryteringskriterier, 

fördelning av status och belöningar samt utbildning och coaching. De primära redskapen 
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tenderar att komplettera och förstärka varandra. Genom att använda sig av dessa vidmakthålls 

eller skapas en kultur inom organisationen, både hos befintliga ledare och för nya presumtiva 

ledare. Sekundära redskap är bland annat organisationsstruktur, procedurer, riter och ritualer, 

berättelser och policydokument. De sekundära redskapen behandlar sätt att agera som är 

strukturella och behandlar föreningen i stort och som skapar ramar att förhålla sig till hos 

ledarna.  

2.2 Socialisation 

Socialisationsprocesser är en kraftfull agent i internaliseringen av en förenings kultur. En 

förenings kultur är det individer socialiseras in i och därför är det viktigt att definiera 

socialisation för denna studie, framförallt den socialisation som sker när individen väl är inne i 

föreningen och dess betydelse för att ta en ledarroll. Socialisation är därmed ett samspel mellan 

individer, kultur och den organisation de socialiseras in i. Därmed är socialisationen även en 

kraftfull agent när det gäller att förstärka och stabilisera en kultur (Allison, 1982). 

Coakley (2009) definierar socialisation som “a process of learning and social development, 

which occurs as we interact with one another and become familiar with the social world in 

which we live” (Coakley, 2009, s. 92). 

Vi deltar aktivt i vår socialisation genom de val vi gör i avseende vilka vi ska umgås med och hur 

vi definierar oss själva. Socialisation är därmed en aktiv process där de beslut vi tar påverkar oss 

på olika sätt. Vi utsätts för information och tolkar den på olika sätt och agerar utefter den 

informationen och hur vi tidigare har tolkat den informationen. Socialisation handlar därmed 

om social interaktion (Coakley, 2009). 

Coakley (2009) menar dessutom att vi tidigt blir influerade av significant others, personer som 

betyder mycket i våra liv. Detta är betydelsefullt eftersom det i många fall styr de aktiviteter vi 

kommer att involvera oss i. I en idrottskontext är det exempelvis viktigt vad dina kompisar gör 

eller vad din familj gör och har gjort. Detta styr till viss del ditt val av idrott och din socialisation 

in i idrotten. Allteftersom aktiviteten man valt accepteras som en del av sig själv så kommer 

andra individer i din idrottsliga omgivning ha en utökad betydelse för socialisationen genom 

idrotten och att du väljer att stanna kvar inom eller avsluta, ditt idrottande.  

Den socialisation som sker i föreningen sker bland annat genom olika lärprocesser. I detta 

arbete tas framförallt de två begreppen formellt och informellt lärande upp. Wright, Trudel och 

Carver (2010) beskriver formella och informella processer enligt följande: formella processer är 

oftast utbildningar med kvantifierbar kunskap som sker i klassrumsmiljö och har en tydlig 

progression. Denna typ av utbildning leder oftast till en certifiering. Exempel på formellt 

lärande är utbildningar anordnade av förbund, föreningar eller via mentorskap. Informella 

processer definieras som att lära via erfarenheter, både egna och andras. Exempel på informellt 

lärande är learning by doing, erfarenhetsutbyten eller att observera en annan ledare.   

2.3 Ledarskap 

Det kan vara på sin plats att reda ut begreppen ledare och tränare. Inom idrottsrörelsen används 

begreppen oftast synonymt och med en något flytande gräns, framförallt om man pratar om 

ungdomar. Begreppet ledare brukar även innebära tränare. En viss åtskillnad kan finnas i den 

bemärkelsen att ledare definieras som mer verksamma inom organisationen medan tränare är 

de som sköter verksamheten på planen (Olsson, 2007). En ledare kan därför både vara tränare 

men även aktiv inom organisationen på andra sätt. I denna studie används begreppen synonymt 

och med båda definitionerna.    

För att jämföra det framväxande ledarskapet i förhållande till föreningens kultur kommer 

Chelladurais (1980) modell av multidimensionellt ledarskap att användas. Här återgiven av 

Fahlström (2004). Modellen menar att tillfredsställelse med prestationer uppnås om ledarens 

beteende motsvarar de förväntningar som finns på denne beroende på situation och 

medarbetare. Tre bakomliggande faktorer finns: situationskaraktäristika, som påverkas och 
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bestäms av idrottens kultur på föreningsnivå.  Ledarkaraktäristika som baseras på erfarenheter, 

bakgrund, värderingar och utbildning och aktivas karaktäristika som påverkas av sina mål och 

värderingar och erfarenheter av andra ledare. Dessa skapar tre olika beteenden: föreskrivet 

beteende  som innebär att kontexten sätter ramar, faktiskt beteende som är en produkt av den 

påverkan aktiva och kontexten har på ledaren och förväntat beteende som grundar sig i aktivas 

erfarenheter och situationsfaktorer  som sätter ramar för beteendet.  

Fahlström (2004) lägger dessutom till en kontextuell dimension som innefattar kultur samt 

idrottslig socialisation. Man tror att man måste vara på ett visst sätt inom vissa idrotter, och det 

förstärks via normer och värderingar, för att accepteras inom idrotten. Det blir därmed en form 

av idrottslig kultur som styr individens och i viss mån föreningens idrottsliga socialisation. I 

detta arbete kommer fokus framförallt att ligga på situations- och ledarkaraktäristika. De aktiva 

kommer därför att till viss mån förbises.   

3. Tidigare forskning 
Relativt lite forskning existerar som behandlar kulturens påverkan på ledarskap i en idrottslig 

kontext. Därmed är det dåligt kartlagt om unga ledare har en uppfattning om vilken kultur de 

socialiseras in i och hur den påverkar deras ledarskap.Denna genomgång koncentreras därför på 

att presentera forskning kring kultur, socialisation och lärprocesser, separat. Forskningen är 

dock ofta bedriven i ett idrottsligt sammanhang.  

Mycket av forskningen inom organisationskultur och ledarskap har handlat om hur man på 

bästa sätt skapar ett högpresterande klimat och hur ledarskap och organisationer påverkar detta 

(Schein, 2010). Ofta är den gjord utanför en idrottslig kontext. Detta trots att det inom idrotten 

ofta existerar högpresterande klimat. Dessutom saknas ett perspektiv på ideella ledares och 

unga ledares erfarenheter av kulturell påverkan i ett icke-högpresterande klimat. 

Mycket av den tidigare forskning som är gjord inom idrotten på en socialisation in i ledarrollen 

är gjord på elittränare eller tränare med många års erfarenhet (Wright, Trudel & Carver, 2010) 

vilket gör att man saknar unga ledares erfarenheter. Sällan dras en koppling mellan kultur och 

utbildningar inom ledarskap, det är något som tas för givet att det påverkar (Giorgi, Lockwood & 

Glynn, 2015; Cushion, Armour &Jones, 2003). Det går också att vända på resonemanget och 

diskutera ledarskapets påverkan på vidmakthållandet och förändrandet av en kultur (Girginov 

2010; Trice & Beyer, 1991) och därmed vilken typ av ledarskap och ledarskapets roll som 

förmedlas via en kultur som man sedan socialiseras in i (Cushion & Jones, 2014). 

Ledarskapsforskningen är ofta inriktad på hur man inhämtar kunskap nödvändig för sin 

ledarroll, dock inte hur man inhämtar kunskap om den kultur man verkar inom. 

Nedan presenteras tidigare forskning inom kultur, socialisation och ledarskap relaterat till 

idrott.   

3.1 Om kultur och idrott  

Kultur inom en förening är någonting som oftast ses som abstrakt eller svårdefinierat. Det är 

referensramar som styr arbetet inom föreningen och som ibland ses som svårförändrat. Giorgi, 

Lockwood och Glynn (2015) menar att kultur har en stor påverkan på organisationen och de 

individer som verkar inom den. Både genom värderingar och genom normer som mer eller 

mindre tydligt formulerats, formellt eller informellt, för att gälla som förhållningsregler för 

föreningen. Eller som så kallade verktyg som styr handlingar i enlighet med föreningens 

formella och informella normer och värderingar.  

Kulturen kan även ta formen av meningsskapande antaganden och mönster som hjälper 

individen att skapa en tillhörighet, meningsfullhet och stabilitet i grupper. Samtidigt beskrivs 

kulturella praktiker, eller hur vi gör saker i vår förening, som något som skapar en tydlig 

stabilitet och en mening i föreningen genom att förmedla grundläggande värderingar och 

antaganden till medlemmar. Författarna menar också att kulturella praktiker kan vara en 
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katalysator för förändring, praktiker som utförs dagligen på en grundnivå kan förändra kulturen 

i en förening genom reproduktion och modifikation (Giorgi, Lockwood & Glynn, 2015).  

 

I en annan vinkel på kultur och dess koppling till ledarskap menar Girginov (2010) att det i 

studier av kultur inom sports management-området förekommer en dialektisk syn på kultur. 

Kultur både förstärker och reproducerar vissa idrottsliga praktiker, som byggandet av karaktär, 

identitet samt normer och värderingar, men samtidigt utmanas dessa uppfattningar och 

beteenden med hjälp av eller på grund av kulturen. Föreningar inom idrottsrörelsen blir arenor 

för socialisation och kontroll medan ledare blir förmedlare av mening till aktiva inom 

idrottsföreningar. Ledarskapet blir därmed både en representation av en symbolik och 

meningsskapande, grundat  i en specifik kultur, som idrottsrörelsen försöker vidmakthålla 

samtidigt som ledarskapet är en kraftig katalysator för förändring av kulturen. Samtidigt som 

man som ledare förväntas upprätthålla det som idrottsrörelsen och sin förening står för, har 

man som ledare en stor möjlighet att förändra invanda mönster, både positivt och negativt. 

Vilka värderingar och kulturella mönster som påverkar ett ledarskap blir därmed intressant. 

Vidare framhåller Girginov ett antal aspekter av idrott, bland annat idrott som ett normativt 

system. Detta normativa system styr socialisationen och internalisering av en kultur till nya 

medlemmar. Det som då blir viktigt som ledare är att dels tillgodose att socialisationen in i 

samhället för nya medlemmar via idrotten fungerar på ett bra sätt samtidigt som man som 

ledare behöver tänka på föreningens kultur och vad föreningen står för. 

Ledarskapet i förhållande till socialisation och kultur synliggörs av Cushion och Jones (2014) 

som menar att ledarskap och coaching framställts som en oproblematisk och godartad företeelse 

och därigenom bortser man från mycket av dess bidrag till  skapandet  och återskapandet av 

sociala strukturer och kultur. Ledarskap är inte oproblematiskt utan existerar i en miljö av 

värderingar och antaganden som verkar naturliga för den miljön och därför tas för givet. 

Ledarskapets roll i socialisationen har varit att förstärka de värderingar som existerar inom 

idrotten. Därmed skapas ett tränarskap i en miljö starkt styrd av kulturella praktiker, bland 

annat en stark hierarki, ett manligt synsätt och ett autokratiskt tankesätt. Studien är baserad på 

en etnografisk studie under 10 månader på en fotbollsakademi i Storbritannien. I studien ingick 

både observation men även intervjuer. Deltagare var 24 spelare samt 5 ledare. 

Cushion och Jones (2014) ämnar i sin studie studera, vad de benämner som, ledarskapets ’dolda 

agenda’ och hur denna agenda påverkar vidmakthållandet och kommunikationen av normer och 

värderingar hos ledare. De tar sin utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk baserat på Bourdieus 

begrepp fält, habitus och kulturellt kapital. Det som framkom direkt var tränarnas dubbla roller, 

att dels lära ut fotbollens teknik och taktik men samtidigt även lära sina spelare de värderingar 

och den ideologi som föreningen och idrotten i stort stod för. Tränarna menade att det handlade 

om att skapa en identitet för fotbollsspelarna, att de skulle passa in i idrotten fotboll som fält. 

Detta mål var dock inte uttalat utan kommunicerades både medvetet och undermedvetet, som 

en socialisationsprocess in i föreningen och idrotten, genom föreningens aktiviteter.  

Den formalisering och struktur som oftast råder kring träningar står i skarp kontrast med 

socialisationsprocesser, som oftast är informella. De formella tillfällena tjänar till att lära sig de 

rutiner, regler och normer som gäller inom den specifika idrotten. Dessa normer skapar social 

legitimitet hos spelare gentemot tränare och skapar en plats i laget eller föreningen. Dessa 

normer är inte sällan starkt hierarkiska och auktoritära och syftar till att skapa en arbetsmoral 

och en kollektiv känsla. Vidare så spelar även symboler och andra artefakter en roll i att veta sin 

plats inom idrotten. Därmed så spelar de rutiner och arbete  som existerar inom en förening en 

stor roll i att producera en standardiserad kultur som uppfattas som självklart och som sunt 

förnuft av alla inblandade (Cushion och Jones, 2014).     

Vidare menar Cushion och Jones (2014) att kulturen kännetecknas av kontroll och 

maktutövning. Tränare besitter en maktposition och spelarna, för att förbättra sitt kapital, 

deltar i de kulturella och sociala praktiker som vidmakthåller och reproducerar den existerande 
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kulturen. De menar också att även de mest neutrala och positiva sociala praktiker syftar till att 

vidmakthålla sociala distinktioner. Därmed är kulturen lika ansvarig för inlärning och 

socialisation som tränarna i foram av vidmakthållandet av vissa idrotts- och föreningsspecifika 

praktiker. 

Vidmakthållande av en kultur eller förändringen av en kultur i en organisation och dess relation 

till ledarskap visas av Trice och Beyer (1991). De menar att ledarskapet, likväl som att driva 

förändringsprocesser inom organisationer, kan agera som en vidmakthållare genom ledares 

beteende och tankesätt. Detta stärker kulturen i en organisation. De ställer därför förändrande 

ledarskap emot vidmakthållande ledarskap.  Vidare lägger  Trice och Beyer (1991) fram olika 

aspekter hos ledarskapet för att befästa en förenings kultur. Dessa aspekter inkluderar ledarens 

personlighet, beteende, vision, uppdrag, hur ledaren använder traditioner och kulturella 

värderingar inom föreningen samt åtgärder som tas adminstrativt inom föreningen. De två olika 

ledarskapen uppvisar olika egenskaper där det vidmakthållande ledarskapet ses som 

konservativt, där de traditioner, värderingar och den struktur som tidigare lett organisationen 

till framgång framhålls av ledarskapet. Ledarskapet är också mycket baserat på positiva 

förebilder och att ledaren representerar den kultur som existerar i föreningen. Vidare menar de 

att ett vidmakthållande ledarskap är betydligt enklare i en förening med en enhetlig kultur än i 

en förening som kännetecknas av starka subkulturer.  

I anslutning till förändring av en kultur har Frontiera (2010) undersökt ledarskapets påverkan 

på både utformandet av en kultur men också hur ledarskap kan förändra en kultur. Baserat på 

forskning som menar att starka ledare inom en organisation ofta formar kulturen men även kan 

förändra kulturen ämnar Frontiera undersöka hur ledare skapar en prestationsinriktad kultur 

inom professionella idrottsorganisationer. Studien baseras på 6 stycken intervjuer med ägare av 

klubbar som precis tagit över ledarskapspositionen inom klubben. Dessutom  undersöktes om 

ledarna är medvetna om hur kulturen i deras organisation ser ut och vad som prioriteras. Olika 

teman som var kulturellt relaterade framkom: tecken på en icke-fungerande kultur, min väg, att 

göra det man säger, internaliserandet av en ny kultur och vår väg(Frontiera, 2010).  

Tecken på en icke-fungerande kultur bestod av både fysiska och psykiska element, såsom dåliga 

faciliteter eller en negativ kultur gällande värderingar. Min väg bestod av att ledarna direkt satte 

sin prägel på organisationen efter att de tillträtt sitt uppdrag. Detta genom verktyg såsom vision, 

sina egna värderingar, att utveckla människor samt att ha en tydlig kommunikation kring vad 

som gäller. Att göra det man säger handlar om att kommunicera med mer än ord. Att man 

menar det man säger och helt enkelt föregå med gott exempel och skickar budskap till resten av 

organisationen genom sitt beteende för att underlätta förändringsarbetet. Internaliserandet av 

en ny kultur handlar om att man såg effekt av det förändringsarbete som pågått och Vår väg 

handlar om att den nya kulturen satt sig och organisationen hade börjat arbeta och bete sig på 

ett annat sätt och med andra värderingar (Frontiera, 2010). Detta illusterar påverkan en ledare 

har på en ny förening och kan appliceras på hur förändringsprocessen ser ut i ett lag med ny 

tränare och vilken kultur som därmed kommuniceras via ledare och förening till laget. 

Det finns en koppling mellan kultur och socialisation som Allison (1982) undersöker i en 

idrottslig kontext. Den stora frågan är hur de implicita, såsom moral och värderingar, och 

explicita, såsom seder och lagar, bärarna av kultur i ett samhälle förmedlas mellan generationer. 

I denna studie med hjälp av idrott. Även här används socialisation till idrott och socialisation 

genom idrott som teoretisk bas. Dessa begrepp har att göra med vad som påverkar en individ till 

att börja idrotta och vilken idrott individen sedan börjar med. Medan socialisation genom idrott 

handlar om vad individer lär sig om samhället , värderingar och normer genom att delta i idrott. 

Därmed är det som bär på kulturen och därmed som påverkar socialisationen baserat på andra 

individer, kontext och de institutioner som verkar i kontexten. Kultur definieras som de 

beteendemönster som manifesteras av olika institutioner och uttrycks och influeras av olika 

individer i olika kontexter. Individer socialiseras in i en kultur men socialiserar också andra 

individer i kulturen.   
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I en tvärkulturell studie visar Allison (1982) på vad som kan hända när två kulturer möts i en 

idrottslig kontext. I det här fallet lärare och elever med olika kulturell bakgrund, Navajo-

indianer och anglikansk, Allison menar att fyra olika konsekvenser kan uppstå när en tränare 

har andra normer och värderingar än de elever som ska socialiseras. Antingen blir det en 

konflikt eller så avslutar deltagarna sitt medlemskap eller så sker en anpassning eller skapandet 

av en ny kultur som är väsensskild från det tidigare. Till sist menar Allison att sport och idrott är 

en tvådelad kulturell skapelse. På ett sätt innehåller sport och idrott den kultur som skall 

förmedlas samtidigt som den är mediet som skall förmedla kulturen.  

Att grupprocesser är viktigt för att forma en kultur inom en grupp tydliggörs av Fairley och Tyler 

(2009). De beskriver hur en grupp formas i för de okända miljöer och kontakter med andra 

kulturer. Grupper utvecklar, genom interaktion mellan medlemmar, sina egna normer och 

värderingar. Men även egna traditioner, språk och artefakter samt sätt att upprätthålla dessa om 

det är någon i gruppen som faller ur ramen. Gruppen används även som en kulturell måttstock 

eller trygghet i mötet med andra kulturer via diskussioner. Att interagera med andra kulturer 

skapar tillfällen att reflektera kring sin egen kultur och varför man gör som man gör.      

Fahlström (2001) beskriver också värdet av att ha en kulturell bakgrund inom specifika idrotter 

i valet att fortsätta en tränarkarriär på högre nivå. Att ha spelarerfarenhet, och därmed känna 

till den idrottsspecifika kulturen, skattas högt av föreningar. Att dessutom ha en erfarenhet från 

den specifika föreningens kultur skattas också högt. Dessa idrottsliga meriter skapar ett 

kulturellt kapital som gör tränare eftertraktade inom idrottsrörelsen. Förutom kunskap om de 

normer och värderingar som råder inom den specifika idrottenhar tränaren då även kunskap om 

de symboler och dess mening som gäller inom den specifika idrotten. Studien baseras på 

intervjuer med ishockeytränare på elitnivå men även med spelare för att ta reda på deras 

uppfattning om tränare. 

3.2 Om socialisation och idrott 

Som ung idrottare socialiseras man in i föreningens normer och kultur och anpassar sig, 

alternativt så byter man förening eller slutar att idrotta. När individer söker inträde i en, mer 

eller mindre, ny grupp, exempelvis en idrottsförening, startar en process, både formell och 

informell, där individen avkodar gruppens normer och värderingar och anpassar sig med hjälp 

av tidigare medlemmar i gruppen. Om individen delar intresset eller antaganden med gruppen 

blir socialisationen lättare (Schein, 2010). Inom kulturbegreppet finns en viss dynamik inbyggt, 

då varje individ har möjlighet att påverka och förändra kulturen i sin omgivning. Dock är kultur 

i många fall svår att förändra och mönster svåra att bryta, därmed vidmakthålls i många fall 

antaganden. 

Både Eliasson (2009) och Karp (2004) beskriver förväntningar relaterat till socialisation, i det 

avseende att förväntningar är en del av socialisationsprocessen inom idrotten och att det är 

viktigt att leva upp till de förväntningarna om man vill fortsätta inom idrotten. Både 

idrottsrörelsens förväntningar i stort men även de förväntningar som finns i en förening eller ett 

lag. Eliasson (2009) tar upp förväntningar som ledare har på andra ledare i ett ungdomslag. Via 

intervjuer och observationer har författaren studerat barn, ledare och föräldrar inom 

ungdomsidrott. Mycket av förväntningarna handlar om att man som ledare ska kunna hantera 

sin roll i laget och att man som ledare är lyhörd och kan sätta sig in i vad som är viktigt i just den 

specifika gruppen samtidigt som man förhåller sig till den policy som gäller i föreningen. 

Idrottskunskaper är inte högt prioriterade utan det är mer den sociala kompetensen som 

prioriteras. Ett uttalande som också styrks av föräldrarna i studien. Nyckeln till en vetskap om 

förväntningarna är kommunikation mellan inblandade parter.  

Karp (2004) har i sin studie beskrivit föräldrars förväntningar på idrottsledare. Föräldrarna 

menar att tränaren inte nödvändigtvis behöver vara en expert på idrotten utan snarare att 

tränaren skall kunna se alla barn enskilt samtidigt som tränaren hanterar gruppen, vara lyhörd 

och rättvis, bestämd och tydlig samtidigt som tränaren skall ha ett stort engagemang. För 



13 

 

föräldrarna är det viktigt att tränaren kan sätta gränser. Formella utbildningar ses inte som 

viktigt utan föräldrarna menar att det som krävs för att vara tränare kan förvärvas på annat sätt. 

Föräldrarna menar även att det inom idrotten måste finnas utrymme för alla, både de som vill 

tävla och de som vill träna, och att tränare måste ta hänsyn till detta. Ett sätt att ta hänsyn till 

detta är att skapa en god miljö, där individers olika mål tillgodoses så att alla utvecklas oavsett 

mognads- eller färdighetsnivå. Ett annat är att inte toppa lag eller att inte införa ett 

prestationstänk för tidigt. Detta lyfts även av föräldrarna som en förväntning på föreningarna, 

att man via klart formulerade policydokument tydliggör de värderingar, mål och verksamhetsidé 

som föreningen har. 

Larsson och Meckbach (2013) beskriver i sin studie, i relation till socialisation, de hinder som 

finns för unga att bli valda som ledare. Grundidén är att när man väl är upptagen som ledare 

inom en förening ökar möjligheterna att påverka. Studien, som är gjord på 37 unga ledare med 

hjälp av fokusgruppsintervjuer, poängterar att det är viktigt för de unga ledarna att ha en 

bakgrund som aktiv inom idrotten för att bli tillfrågad att bli ledare. Detta indikerar en tidigare 

socialisation in i idrotten och dess kultur och normer som av föreningen ses som en 

förutsättning för ledarskap eller att bli tillfrågad att ta en ledarroll. Föreningars arbetssätt kan 

därmed ses som begränsande i rekryteringen av ungdomsledare.  

Många av de unga ledarna såg ledarrollen som en framtida tillgång. Även efter man blivit ledare 

så är det svårt att påverka, dels för att man inte känner till ’spelets regler’ och vad den position 

man har innebär.  

Samtidigt diskuteras föreningens struktur, i detta fall hierarkin samt distansen mellan styrelsen 

och de unga ledarna. Idrottsföreningars hierarkiska struktur, som även är en kulturfråga, blir 

därmed ett problem för att ens kvalificera sig som ledare.  Därmed skapar strukturen och 

kulturen en exkluderande effekt i rekryteringen av unga ledare.  

I föreningar finns oftast någon form av mentorskapsprogram för att underlätta för de unga 

ledarna medan i mindre föreningar finns mer direkt kontakt mellan styrelsen och de unga 

ledarna. Avslutningsvis menar Larsson och Meckbach(2013) att det i föreningar finns en viss 

misstro mot unga ledare eller en okunskap om de unga ledarnas vilja att vara med och påverka. 

Den misstron är även vinklad åt andra hållet då de unga ledarna ofta beskriver styrelsen i 

föreningen som rädd för förändring och något föråldrad.  

Som sammanfattning så har socialisationen in i och genom idrott en inverkan på individers 

fortsatta deltagande i idrottsrörelsen, oavsett form. Ledarskapets påverkan och socialisationen 

in i en kultur är viktig för unga ledare då det skapar förutsättningar för en fortsatt karriär som 

ledare inom en förening. Att ha en idrottslig bakgrund skapar också det förutsättningar 

samtidigt som det skapar en förståelse för de förväntningar som finns på ledare.    

3.3 Om ledarskap, lärande och idrott 

Inlärning är något som sker varje dag, såväl i en idrottslig som i en samhällelig kontext. Vilka 

processer som samverkar för att bidra till inlärning och hur dessa processer tar sig uttryck är 

därmed intressant för utvecklandet av ett ledarskap. Den påverkan ledare utsätts för, både 

medvetet och undermedvetet, i skapandet av ett ledarskap som dessutom skall anpassas utefter 

en kulturell miljö är en viktig del av dessa processer.  

Malcolm, Hodkinson och Colley (2003) menar att det inom fältet lärandeprocesser ofta 

existerar ett dikotomt förhållande mellan formella och informella lärandeprocesser. De menar 

att det inte nödvändigtvis behöver existera ett motsatsförhållande mellan dessa begrepp, utan 

att de två begreppen ofta kan integreras och därmed underlätta inlärningen. Fyra aspekter på 

lärande tas upp: dessa är process, inlärningsmiljö, innehåll och syfte med utbildningen. Dessa 

aspekter applicerades sedan i en analys av en lärsituation på erfarna lärare där de kom fram till 

att inlärningen hos erfarna lärare involverar både formella och informella attribut och att det är 

samspelet mellan de attributen som avgör hur effektiv inlärningen är. Dessutom spelar också 

organisatoriska mål och kontext en stor roll för inlärningen.  
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Inom det idrottsliga fältet finns det en hög grad av formaliserade utbildningar med fokus på att 

förmedla kunskaper om den idrottsspecifika träningen inom den valda idrotten. Många tränare, 

både inom ungdomsidrott och senioridrott, lyfter fram de formaliserade utbildningarna som 

viktiga i just förmedlandet av den idrottsspecifika kunskapen (Mesquita, Isidro & Rosado, 

2010). Studien, som är utförd via enkäter på 336 tränare på olika nivåer, visar också på att de 

tränare som har en högre utbildning värderar de informella lärprocesserna mer än vad tränare 

med lägre utbildning gör. Därmed kan det ses som att de processer som har störst påverkan på 

utvecklandet av en ledarstil och inlärning på tränare med erfarenhet är de informella 

lärprocesserna, såsom learning by doing, interaktion med och observation av andra tränare 

samt diskussioner med andra tränare än de formella lärprocesserna. Dessutom påpekas att de 

även värderar sina egna erfarenheter av idrotten, som exempelvis spelare, högt och anser att de 

formella processerna har betydelse för utvecklandet av sina idrottsliga kunskaper. Författarna 

menar dessutom att informella processer såsom, erfarenhetsutbyten och diskussioner, även kan 

äga rum i en mer formaliserad kontext för att underlätta lärandet (Mesquita, Isidro & Rosado, 

2010). Detta behandlar mycket inhämtningen av idrottsspecifika kunskaper hos tränare, mindre 

om inhämtningen av kunskaper kring ett ledarskap. 

När det kommer till ledare för ungdomar, som inte räknas som elittränare utan som ideella 

ledare, och deras formande av ett ledarskap så betonas av Wright, Trudel och Culver (2007) ett 

antal situationer som de ideella ledarna lyfter fram som källor till kunskap och utveckling av ett 

ledarskap. Studien är utförd på 35 manliga ledare, vad vi skulle benämna som ideella, i 

ungdomshockey. Intervjuer användes som metod. Dessa situationer, där vissa betecknas som 

mer formella än andra, är: nationella tränarutbildningar med fastslaget programinnehåll, 

progression och certifiering, seminarier eller workshops ledda av elittränare, ett formellt 

mentorskap och kurslitteratur. Andra, mer informella, kunskapskällor var personliga 

erfarenheter relaterade till idrotten eller till ledarskap eller arbete, interaktion med andra 

ledare, inom det egna laget och föreningen såväl som med andra tränare. Författarna avslutar 

med att fastslå att alla situationer, både formella och informella, samspelar i utvecklingen av ett 

ledarskap hos tränare och att utbildningar bör innehålla både formella och informella inslag för 

att vidga inlärningen så mycket som möjligt. 

Lemyre, Trudel och Durand-Bush (2007) menar att det finns en tendens att undersöka 

elittränare som en form av best practice och att deras erfarenheter av formella och informella 

processer gärna ses som mest betydelsefulla i beskrivningen av hur ledarskap inom idrott 

formas. Detta är inte alltid gynnsamt, då ledare som inte är elittränare ofta har andra behov, och 

därför genomfördes en studie på ideella ledare inom ungdomsidrott för att få deras syn på 

lärandeprocesser. I sin intervjustudie, gjord på 36 ungdomsledare inom ishockey, dokumenterar 

de respondenternas upplevda inlärningssituationer. 

Det är vanligt att som ny tränare inom ungdomsidrott börja som assisterande tränare där de 

deltar i aktiviteter som hjälper dem att forma rollen som tränare, både kunskapsmässigt 

idrottsligt och kulturellt. Har man tidigare erfarenhet inom idrotten gynnar det inte bara den 

kunskapsmässiga inlärningen utan man har erfarenhet av den kultur som gäller inom idrotten. 

Genom diskussioner och observationer av andra tränare delas och skapas kunskap. Många 

tränare, oavsett erfarenhet av idrotten anmäler sig ofta till en utbildning under deras första år 

vilket gör tidigare erfarenheter viktiga i början. Dessutom får en del tränare inte möjligheten att 

gå bredvid någon som assisterande utan många blev huvudtränare direkt, detta är ett 

strukturellt problem där föreningar ofta inte har den organisation som krävs för att kunna 

erbjuda roller som assisterande tränare. Åsikter om de formella utbildningarna och dess 

innehåll varierade, men generellt sett poängterades att de praktiska momenten sågs som mer 

givande än de teoretiska momenten. Det som ger mest, ansåg ledarna, var diskussioner med 

andra ledare, både inom och utom det egna laget och föreningen samtidigt som det inte 

existerar tillräckligt med forum för att diskutera med andra ledare utanför de formella 

utbildningarna (Lemyre, Trudel & Durand-Bush, 2007).    



15 

 

Wilson, Bloom och Harvey (2010) presenterar i stort sett liknande resultat som de ovan nämnda 

studierna. Författarna menar att trots att varje tränare kommer från olika bakgrund och har 

utvecklats på olika sätt så finns det likheter i hur de inhämtar kunskap. Ledares tidigare 

idrottsliga bakgrund influerar dem mycket. Här nämns också anledningar till varför man blev 

ledare såsom en kärlek till idrotten och en önskan om att vara fortsatt aktiv inom idrotten, bara 

på annat sätt.  

Dessutom lyfter tränarna fram att deras utbildning som lärare underlättade deras arbete som 

tränare. Detta då man under utbildningen till och i sin roll som lärare lär sig mycket gällande 

pedagogik, organisation och planering. Kunskaper de drar nytta av som tränare. Även 

möjligheten att få arbeta bredvid en mer erfaren tränare under sina läroår bidrog till deras 

utökade erfarenhet som tränare. Detta mentorskap och även de inofficiella samtalen med andra 

tränare bidrog till deras inlärning och formande av ledarskap (Wilson, Bloom & Harvey, 2010). 

Slutligen så menar Cushion, Armour och Jones (2003) att det är de informella 

läroupplevelserna som tränare lär sig av. Trots en satsning på utvecklandet av formellt grundade  

tränarutbildningar så fortsätter tränarna uppge att den primära informationskällan i formandet 

av ett ledarskap är erfarenhet från andra tränare både genom diskussioner och samtal  men 

även observationer av andra tränare eller inofficiella mentorskap. Därmed socialiseras nya 

tränare in i en form av kultur som definieras av de andra ledarna. Det är i detta samspel som de 

nya tränarna anammar det som är essensen av att vara tränare, de delade meningar som råder 

om tränarskap inom en organisation samt de metoder som används av tränare. 

Ofta bortser de formella utbildningarna från denna typ av inlärning. Det finns en standard som 

skall upprätthållas och många utbildningar är inriktade på det idrottsspecifika och 

prestationsinriktade. Dock så ska dessa utbildningar tilltala olika typer av tränare, med olika 

mycket erfarenhet. Den erfarenhet som etablerade tränare besitter används inte tillräckligt 

mycket i formella utbildningsformer, som ett stöd för nya tränare (Cushion, Armour & Jones, 

2003).   

För att sammanfatta så bidrar både formella och informella läroprocesser till formandet av ett 

ledarskap. Studier visar att en blandning av både formella och informella processer gynnar 

inlärningen och utvecklingen av ett ledarskap. Samtidigt så påverkar även ledares idrottsliga 

bakgrund och deras utbildning deras ledarskap. Det finns flera faktorer som föreningar och 

organisationer bör beakta vid utbildning av deras unga ledare. Många av de tidigare studier som 

gjorts är intervjustudier kombinerat med observationer för att samla in erfarenheter och 

upplevelser. Ibland används även enkätstudier för att kunna inhämta mer generaliserbara 

resultat över framförallt kunskaper.  

 

4. Metod 

Studien har sin utgångspunkt i ett idrottspedagogiskt perspektiv. Den definition av 

idrottspedagogik som används i studien är Umeå universitets. Där beskrivs idrottspedagogik 

enligt följande:  

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

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

Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, 

lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I idrottspedagogik studeras dessa 

processer inom idrottens område. (Umeå universitet, 2014) 

I och med att studien syfte är att undersöka socialisation i förhållande till ledarskap, kulturell 

överföring av normer och värderingar samt påverkansprocesser inom en förening får studien 

anses hamna inom ett idrottspedagogiskt perspektiv. 



16 

 

För att besvara det syfte och de frågeställningar som finns i arbetet har som metod intervjuer 

och fallstudie använts. Resultatet baseras på 6 stycken semistrukturerade intervjuer med 4 unga 

ledare och 2 organisationsledare inom en förening. Även en granskning av dokument,  liknande 

en fallstudie, har använts vid beskrivningen av föreningen. Studien är gjord på en 

handbollsförening i Stockholmsområdet. 

4.1 Intervju som metod 

Intervjuer är, enligt Jones (2014), en bra form av metod att använda om det är en liten 

population man avser att undersöka, då den kvantitativa ansatsen som finns hos 

enkätundersökningar inte är applicerbar. Även den subjektiva naturen hos informationen, och 

den variation den medför, gör intervjuer lämpliga för att undersöka vissa fenomen, där andra 

metoder är svårare att använda. Om undersökningen dessutom har ett explorativt syfte kan 

informationen som erhålls senare användas för att vidare definiera och utveckla andra 

undersökningsmetoder.  

Då det handlar om människors erfarenheter och uppfattningar kring ett fenomen så är det 

gynnsamt att använda intervjuer. Detta då det ger mer uttömmande svar än enkäter och det är 

lättare att ställa följdfrågor och resonera kring teman. Detta gör att varierad och oväntad 

information kan uppkomma och de teman som de intervjuade tycker är viktiga framträder, 

vilket berikar intervjun och utökar förståelsen för fenomenet ifråga. Därmed kan även intervjuer 

sätta fenomenet i en tidsmässig kontext snarare än att bara skapa statiska ögonblicksbilder  

(Jones, 2014; Kvale och Brinkmann, 2006).  

Den semistrukturerade intervjun är en flexibel form av intervju, väsensskild från den 

strukturerade intervjun. Intervjuformen är uppstyrd i den meningen att det på förhand 

formuleras en intervjuguide, med teman och förutbestämda frågor för intervjuaren att hålla sig 

till. Dock tjänar denna intervjuguide bara som riktlinjer eller en översikt och som ett sätt att få 

samtalet tillbaka på det önskade ämnet om intervjupersonen tolkar frågan för fritt. 

Intervjupersonen har dessutom möjligheten att ställa motfrågor eller fråga om förtydliganden 

samtidigt som intervjuaren kan ställa följdfrågor och följa upp intressanta teman. Därmed kan 

intervjun bli ett fritt samtal kring olika teman som är viktiga för att förstå fenomenet (Jones, 

2014; Friis Thing och Ottesen, 2013; Bell, 2007). 

En annan positiv aspekt av intervjuer är att intervjusituationen, ansikte-mot-ansikte, möjliggör 

tolkning av kroppspråk, ansiktsuttryck och tonläge. Detta skapar ytterligare en dimension och 

möjliggör följdfrågor om vissa ämnen eller tolkningar av det som sägs kontra mot vad 

intervjupersonen visar. Vidare möjliggör intervjusituationer ansikte-mot-ansikte även en annan 

möjlighet av interaktion mellan intervjuare och intervjuperson med möjligheter att bygga upp 

ett större förtroende dem emellan. Detta förtroende kan senare utmynna i  utförligare svar och 

motverka skevheter, ’bias’ (Jones, 2014; Bell, 2007). 

Dock ska man alltid komma ihåg, menar Kvale och Brinkmann (2006), att det alltid existerar 

vad de kallar en maktasymmetri i intervjusituationer. Denna asymmetri grundar sig i 

grundläggande strukturella positioner, såsom att intervjuaren definierar hela 

intervjusituationen, ställer frågor och styr samtalets gång, uftrågar intervjupersonen eller ser 

intervjun som ett sätt att få ut information och sedan anse sig ha tolkningsföreträde gällande 

den informationen. Detta bör intervjuaren reflektera över. 

För att kontrollera maktasymmetrin i de genomförda intervjuerna fick intervjupersonerna välja 

tid och plats för intervjun. De fick reda på syftet med studien i god tid innan och fick 

transkriberingen av deras intervju tillsänd sig i efterhand för att kontrollera om uppgifterna var 

korrekta, om de ville göra tillägg eller ändringar samt om uppfattningarna stämde.  

Intervjuer kan dock vara tids- och resurskrävande och begränsningar i dessa parametrar kan 

göra att det blir en icke-representativ del av populationen som svarar vilket gör det svårt att 

generalisera svar. Även det faktum att det kan förekomma ’bias’, eller skevheter, hos 
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intervjuaren i ställandet av frågor eller intervjuarens kroppsspråk kan skapa socialt önskvärda 

svar. Denna påverkan är ofta omedveten. Även själva subjektiviteten kan bli ett problem, 

intervjupersonen kan ha problem med att minnas situationer, kan ha missuppfattat frågor eller 

situationer eller helt enkelt inte besitta den kunskap som krävs. Detta kan försvåra analysen 

(Jones, 2014; Friis Thing och Ottesen, 2013; Bell, 2007).   

4.2 Urval 

Gällande urvalet så är det, som Bryman (2011) beskriver det, ett medvetet urval av grupp för 

studien. Det medvetna urvalet kännetecknas av att man väljer sina intervjupersoner eftersom de 

besitter särskilda egenskaper eller erfarenheter kring det valda fenomenet. Därmed sker urvalet 

baserat på studiens syfte. Till viss del försvårar detta generaliseringen av resultatet men 

samtidigt så är inte generalisering själva syftet med intervjuer. De sex intervjupersonerna 

kommer nedan att presenteras: Organisationsledare 1, organisationsledare sedan tretton år. 

Tidigare tränare i föreningen. Organisationsledare 2, organisationsledare sedan sex år. Tidigare 

ledare i föreningen. Ung ledare 1, tränare i åtta år, spelare i föreningen. Tränar 16-17- åriga 

pojkar. Ung ledare 2, tränare i fem år, tidigare spelare i föreningen. Tränar 14-åriga tjejer. Ung 

ledare 3, tränare i två år, spelare i föreningen. Tränar 10-åriga tjejer. Ung ledare 4, tränare i fem 

år. Tränar 16-17-åriga killar.   

Vidare uppställdes ett antal kriterier för både föreningen som intervjuerna och analyserna skall 

äga rum i och för de intervjupersoner som deltog i studien. 

4.2.1 Kriterier för föreningen 

Föreningen skall ha över 300 aktiva medlemmar. Därmed blir föreningen en stor förening inom 

den svenska handbollsrörelsen. Med aktiva medlemmar menas spelare och tränare. Föreningen 

skall ha en verksamhet som har pågått i över 20 år, vilket skapar en tradition och ökar 

möjligheten till att en kultur ska ha formats och att föreningen skall kunna ha en etablerad 

verksamhet med en rekrytering från de egna leden. Föreningen bör ha en eller ett fåtal 

sektioner. Föreningen bör ha många utbildningstimmar för sina ledare, detta ökar chanserna att 

de intervjuade ledarna genomfört någon utbildning i extern regi. Denna statistik kan hämtas 

från de lokala distriktsförbunden. Föreningen bör ha ett antal tränare som överskrider 40, detta 

för att öka chanserna till att föreningen använder sig av unga ledare tillsammans med 

föräldratränare. Föreningen skall jobba aktivt med rekrytering och utbildning av unga ledare, 

detta kriterium uppfylldes först vid en direkt fråga till föreningen. Den valda föreningen har ett 

50-tal lag i seriespel och över 70 tränare inom föreningen, varav åtminstone 15 av dem faller 

inom definitionen unga ledare. Föreningen har cirka 550 medlemmar och har funnits sedan 

1930-talet, med inriktning enbart på handboll. Slutligen så ligger föreningen i topp vad gäller 

antalet utbildningstimmar inom distriktet. 

4.2.2 Kriterier för ledare 

Med unga ledare menas i denna studie ledare mellan 16-26 år. Detta åldersspann är godtyckligt 

valt men Riksidrottsförbundets definition av unga ledare sträcker sig till 25 års ålder.  Vidare 

skall de unga ledarna ha åtminstone ett års erfarenhet av ledarskap, vilket förutom att ha ökat 

erfarenheterna och utvecklingen av ledarskapet ökar chanserna att ledarna genomgått någon 

form av utbildning, antingen intern inom föreningen eller i extern regi. Organisationsledarna 

valdes ut för deras plats som styrelseledamöter och deras erfarenhet av styrelsearbete inom 

föreningen men också för deras tid som medlem i föreningen. 

 

4.3 Procedur 

Vid sökning efter tidigare forskning användes databaserna SportDISCUS och ERIC. Sökorden 

var culture, leadership, socialization, definition, theory, sports, kultur, socialisation, ledarskap, 
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påverkan och idrott. Även Riksidrottsförbundets hemsida och forskningsrapporter tagna från 

Riksidrottsförbundet har använts för inhämtande av material om unga ledare. 

Studien skedde hos en handbollsförening i Stockholmsområdet. Området valdes på grund av att 

det där finns en mängd klubbar och en tradition av handboll samt att författaren har goda 

kontakter med föreningar inom området. Handbollen jobbar dessutom mycket med rekrytering 

och utbildning av unga ledare. Att studien genomförs på en förening inom en specifik idrott gör 

att det kan liknas vid en fallstudie (Jones, 2014). Just det faktum att fenomenen studeras via ett 

specifikt fall, med föreningsunika dokument och att fenomenen studeras i sin kontext och lite 

djupare gör att det finns paralleller till fallstudier. I fallstudier ingår dock mer ingående 

observationer än vad som utförts, på grund av tidsbegränsningar. Dokumenten erhölls från 

föreningen via mail efter kontakt med ordförande samt en ytterligare kontroll vid besök hos 

föreningen för att genomföra intervjuerna. 

Efter genomgång av kriterier fanns några föreningar som uppfyllde kriterierna. Den förening 

som först tillfrågades uppfyllde alla de uppsatta kriterierna och efter kontakt med föreningens 

ordförande via e-post ställde de sig positiva till utförandet av studien. Den inledande kontakten 

innehöll en beskrivning av studiens syfte och utförande samt en undran om det gick att få 

tillgång till vissa dokument. Då författaren haft erfarenhet som spelare och ledare i föreningen, 

dock inte på några år, så var kontaktnätet inom föreningen relativt bra. De sex personer, tre 

kvinnor och tre män, som först tillfrågades för intervju accepterade alla att bli intervjuade. Fyra 

av de intervjuade var unga ledare och de övriga två var organisationsledare. De unga ledarna 

valdes ut baserat på ovanstående kriterier och kontaktades med hjälp av föreningens styrelse. 

De två organisationsledarna tillfrågades utifrån erfarenhet som styrelseledamot.  Innan 

intervjuerna startade genomfördes en pilotintervju på en annan ledare för att kontrollera 

intervjuguiden och frågornas formulering samt göra författaren mer bekväm i 

intervjusituationen. Efter pilotintervjun genomfördes smärre justeringar av frågorna. 

Som ett led i förberedelserna inför intervjuerna författades två intervjuguider (se bilaga 2 och 

bilaga 3), en för de unga ledarna och en för organisationsledarna. Det som skiljer dem åt är att 

organisationsledarnas intervjuguide är mer fokuserad på vad föreningen gör och hur de ser på 

ungt ledarskap och föreningskultur medan de unga ledarnas är mer koncentrerade på deras 

erfarenheter i föreningen. Frågorna är dock, till stora delar, desamma.  

Intervjuguidernas innehåll  koncentrerades runt olika teman. De teman som fokuserades var: 

bakgrund, innehållande information om ledaren; föreningen, med fokus på föreningens kultur 

och organisation; utbildning, med frågor om inlärning; beteenden och tankesätt, som handlade 

om uppförande inom föreningen och förväntningar samt påverkan, som behandlade 

föreningens påverkan på ledarskapet.  

Intervjuguidens frågor tog sin grund i de olika teman som beskrivits ovan samt i studiens 

övergripande syfte och frågeställningar. Frågorna är både specifika men även medvetet öppna 

för att  inte begränsa samtalet. Dessa grundas  i sin tur på tidigare forskning inom de olika 

områden som är aktuella för studien, det vill säga kultur, inlärningsprocesser och socialisation. 

Detta, menar Bryman (2011), är viktigt för att intervjuguiden skall bli så användbar som möjligt. 

Innan intervjuerna genomfördes reviderades intervjuguiden efter samråd med handledare samt 

pilotintervju. 

Fem av intervjuerna skedde ansikte-mot-ansikte, under ett besök hos föreningen, medan den 

sjätte intervjun hölls via telefon. Platsen var en lokal hos föreningen som var väl skild från 

föreningens dagliga verksamhet så att det var minimal risk för störningsmoment under 

intervjun. De intervjuade personerna hade också gott om tid på sig för intervjun vilket gjorde att 

onödig stress undveks. Intervjupersonerna fick vetskap om syftet med studien och intervjuns 

innehåll. Samtliga intervjuer spelades in på en diktafon och transkriberades senare via dator. 

Dessutom fördes anteckningar av intervjuaren under intervjun för att fånga upp intressanta 

teman som dök upp som inte var i den ursprungliga intervjuguiden. Inspelningskvalitén var god 

även om det ibland under telefonintervjun var svårt att höra vad som sades. Intervjuerna 
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varierade mellan 40 och 60 minuter i längd. Det är möjligt att författarens tidigare samröre med 

föreningen påverkat svaren och förutsatt en viss förförståelse för de fenomen som studeras men 

samtidigt kan det tidigare samröret ha verkat positivt för byggandet av relationer och trygghet 

mellan intervjuare och intervjuperson. 

4.4 Forskningsetik  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver två grundläggande krav och den dikotomi som råder dem 

emellan, forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet inbegriper att kunskaper 

utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. Mot detta ställs individskyddskravet som 

innebär att individers integritet alltid ska skyddas mot otillbörligt intrång och att individer inte 

får utsättas för fysisk och psykisk skada eller kränkning när forskning bedrivs. 

Individskyddskravet delas in i fyra grundläggande huvudkrav som en forskare skall förhålla sig 

till, så kallade forskningsetiska principer. Dessa fyra är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om studiens syfte, deltagarnas roll i 

studien samt att deltagandet i studien är frivilligt. Genom att i informationsbrevet (se bilaga 1) 

som skickades ut till de presumtiva deltagarna ange att deltagandet är frivilligt samt studiens 

syfte får informationskravet anses uppfyllt. 

Samtyckeskravet innebär att inhämta deltagarnas samtycke till att delta i studien samt att 

klargöra för deltagarna att deras deltagande sker på deras villkor och att de när som helst kan 

välja att avbryta deltagandet i studien. Genom att inhämta ett godkännande till deltagande från 

deltagarna, samt möjlighet för dem att ställa frågor, innan intervjun samt att i 

informationsbrevet klargöra att deltagandet kan avbrytas när som helst och att deltagandet sker 

på deras villkor får samtyckeskravet anses vara uppfyllt.  

Konfidentialitetskravet  innebär att deltagarna i studiens personuppgifter samt andra uppgifter 

som innebär att identifikation kan underlättas, inte skall presenteras i rapporten eller i 

transkriberingarna. Dessa uppgifter skall dessutom skyddas på lämpligt sätt. Genom att i 

transkriberingar hålla alla intervjupersoner så anonyma som möjligt, att använda fingerade 

namn vid citat samt att under intervjuerna avstå från att nämna namn gör att 

konfidentialitetskravet får anses som uppfyllt. En tid efter rapportens färdigställande kommer 

även intervjuerna att raderas från diktafonen.  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om deltagare eller information som deltagare 

under intervjun uppgivit endast får användas i forskningssyfte. Då dessa intervjuer enbart 

kommer att användas till ett examensarbete och det inte finns några externa intressenter, annat 

än föreningen, får nyttjandekravet ses som uppfyllt. Detta klargjordes också i 

informationsbrevet. 

Innan intervjuerna informerades deltagarna om deras rättigheter i samband med intervjun via 

ett inledande brev som förklarade studiens syfte och vad som gjordes för att skydda deltagarna. 

Dessutom fick deltagarna möjlighet att läsa igenom de transkriberade intervjuerna, så kallad 

respondentvalidering, samt få möjlighet att ta del av den färdiga studien.   

4.5 Analysmetoder 

Analysen av materialet kan delas upp i två delar, granskning av dokument gällande föreningens 

verksamhet och värdegrund samt analys av det insamlade materialet från intervjuerna. 

Processen såg olika ut beroende på vilken typ av data som analyserades. Nedan presenteras de 

två tillvägagångssätten. 

4.5.1 Granskning av dokument 

De dokument som samlats in är framförallt föreningens visionsarbete, mål och 

värdegrundsdokument kompletterat med beteendeexempel samt policydokument. Totalt är 
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dessa dokument ungefär 20 sidro långa. Dessa kommer redogöras för närmare under 

resultatdelen. Granskningen av dokumenten, som även finns tillgängliga på deras hemsida 

utfördes via en genomläsning och sedan en sammanfattning av kulturbärande element såsom 

beteenden, policy och värdegrunder. Dessutom synliggjordes mer konkreta saker som utgör 

föreningskultur såsom klubbmärke, kläder, lokaler, språk och så vidare via ett kort besök i 

föreningens träningshall. 

När man ska granska dokument, menar Bryman (2011) att det är viktigt att betänka från vilken 

källa dokumenten kommer. Dokumneten är ofta likartade i sin utformning och kan oftast 

presentera en subjektiv bild och representation av organisationens verklighet. Därför menar 

Bryman (2011) att granskningen av dokumenten bör ske efter fyra kriterier: Autencitet, 

Trovärdighet, Representativitet samt Meningsfullhet. 

Autencitet syftar till att fastställa materialets äkthet och ursprung, trovärdighet syftar till att 

fastställa om materialet är utan felaktigheter. Representativitet syftar till att fastställa om 

materialet skiljer sig nämnvärt från andra material av den formen och meningsfullhet syftar till 

att fastställa om materialet är tydligt och begripligt.     

Vid genomgången av dokumenten togs en viss hänsyn till dessa kriterier, framförallt vid 

inledande av genomläsningen och vid reflektionen kring dokumentens innehåll och dess 

betydelse för arbetets frågeställningar. Därefter noterades det viktiga i dokumentens innehåll 

för att sedan föras vidare till rapporten.  

4.5.2 Analys av intervjuer 

De primära analysmetoder som använts är meningskodning, meningskategorisering samt 

meningskoncentrering. Detta för att få en översikt av materialet och de teman som framkommit 

genom intervjuerna. Kvale och Brinkmann(2009) beskriver de olika metoderna på följande sätt:  

Meningskodning handlar om att ta ut kärnan ur texten och göra texten lättbegriplig vilket då ger 

övergripande bilder som sedan kan vidareutvecklas och analyseras. Grunden handlar således 

om att tydliggöra och förenkla det som sägs och dekonstruera texter för att sedan i 

meningstolkning rekonstruera texten. Detta arbete inleddes med att de utskrivna intervjuerna, i 

form av transkriberingar, gicks igenom för att få en förståelse för materialet. Därefter, under 

genomgången, färgkodades information i materialet genom  att citat plockades ut, färgkodades 

och sattes in under de olika teman som hittades. Dessutom noterades vissa eventuella betydelser 

av citaten och förbereddes för kategorisering.  

Kategorisering handlar om att sätta in nyckelord i lämpliga kluster för att på så sätt strukturera 

och få en bra överblick. Kategorier och teman underlättar då tolkningen och jämförelser mellan 

olika texter och kan växa fram under arbetets gång eller tas fram på förhand (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Under kodningen förändrades de teman som intervjuguiden baserades på. 

Dessutom framkom flera kategorier under de olika teman. Citaten placerades sedan in under de 

olika teman som framkom. Dessa teman kategoriserades och namngavs som specifika 

kategorier. De teman som framkom var: grundläggande antaganden, accepterade beteenden och 

tankesätt, att forma ett ledarskap och kulturell påverkan. 

Nedan visas en översikt över de olika teman och kategorier som framkom: 
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Figur 1 Översikt över teman och kategorier 

Meningskoncentrering innebär att respondenternas svar koncentreras till centrala teman 

sammanhörande med de koder man plockar fram under meningskodningen. De teman som 

framträder kan därefter tolkas och analyseras (Kvale & Brinkmann, 2009). De identifierade 

kategorierna tolkades och förklarades med hjälp av koncentreringen och tydliggjordes med 

citat.  

Dessa metoder är en utvidgning av en fenomenografisk analysmodell som presenteras av 

Dahlgren och Johansson (2014). De menar att det i en analysprocess förekommer flera steg. 

Kondensationsfasen är att likställa med kodningsfasen som presenterats av Kvale och 

Brinkmann. Efter den fasen kommer jämförelsefasen, där det primära är att hitta skillnader och 

likheter i materialet. Det efterföljande steget motsvaras av meningskategorisering, där man 

grupperar koderna i kategorier och därefter specificerar och namnger kategorierna. Processen i 

detta arbete förhåller sig primärt kring Kvale och Brinkmanns(2009) definitioner men grundar 

sig även i den fenomenografiska analysmodellen.  

 

4.6 Något om validitet, reliabilitet och generalisering 

Med validitet menas i vilken utsträckning den metod eller metoder man väljer att använda 

faktiskt undersöker det som avses att undersöka (Thornberg och Fejes, 2014). Om det föreligger 

brister i studiens datainsamling eller analys påverkar det hur man har lyckats undersöka det 

man ämnar att undersöka. Validitet är hur som helst ett något vanskligt begrepp i studier med 

ett kvalitativ ansats. Istället bör man, menar Thornberg och Fejes (2014), titta på noggrannhet i 

processen, trovärdigheten och tillförlitligheten i de uppnådda resultaten relaterat till hur man 

gått till väga i datainsamlingen och analysen.  

Bryman (2011) beskriver även det något problematiska i att använda begrepp som i grunden 

utvecklats för kvantitativ forskning. Vidare menar Bryman dock att man kan använda 

begreppen i dess kvantitativa bemärkelse utan att fokusera på mätning.  

Den externa reliabiliteten, eller i vilken utsträckning studien kan replikeras, beskrivs i detta 

arbete via beskrivet tillvägagångssätt, urvalskriterier samt bifogad intervjuguide och teoretiska 

definitioner. Den interna reliabiliteten, eller interbedömarreliabilitet, är inte aktuell då arbetet 

är gjort av en ensam författare. Samspelet med handledare är dock en viss form av intern 

Grundläggande 
antaganden 

Öppenhet 

Gemenskap 

Respekt 

Inriktning 

Accepterade 
beteenden 

Förväntningar 

Vidmakthålla eller 
förändra 

Värderingar 

Att forma ett 
ledarskap 

Utbildning 

Informella 
processer 

Kulturell 
påverkan 

Bakgrund 

Identitet 

Struktur 

Uppmärksamhet 



22 

 

reliabilitet. Den interna validiteten, eller samspelet mellan datainsamling och resultat, beskrivs 

via den teoretiska begreppsbasen som använts i intervjufrågorna och syftet och svaren därmed 

blivit inom det område definierat av begrepp som studien avser att undersöka samt att man 

svara på det man avsett att svara på. Den externa validiteten, eller möjligheten att generalisera 

studien, är dock något problematisk. En studie av den här storleken, med det antal intervjuer 

och det icke-slumpmässiga urvalet, gör en generalisering av resultatet svårt. Dock är inte detta 

syftet med denna studie, utan syftet är att belysa hur en grupp individer uppfattar vissa fenomen 

och denna grupps erfarenheter av dessa fenomen i en viss kontext.  

5. Resultat 

I resultatet ingår först en beskrivning av föreningen och dess verksamhet och de kulturella 

nivåer som har kunnat utläsas i föreningen baserat på olika dokument. Därefter presenteras vad 

de unga ledarna och organisationsledarna anser om kultur och ledarskap, det vill säga resultatet 

av intervjuanalysen. 

5.1 Föreningen 

Den i studien deltagande föreningen har funnits sedan 1930-talet och har alltid varit en 

handbollsförening. Föreningen har en historia som innehåller SM-guld och har i dag seniorlag 

på hög nivå i seriespel. Föreningen har ett tydligt ungdomsfokus i sin verksamhet, med ett 50-

tal ungdomslag i seriespel och en verksamhet präglad av utveckling. 

De konkreta och påtagliga kulturbärare som finns inom föreningen är de klubbgemensamma 

kläderna, som spelare och tränare bär. Att som spelare och tränare bära föreningens kläder 

skapar en enighet. Klädseln står för vissa saker som föreningen önskar kommunicera via sina 

ledare och spelare. 

En annan kulturbärare är de nedan nämnda dokumenten om värdegrund som finns uppsatta i 

föreningens lokaler och som tjänar som en påminnelse för alla medlemmar om hur man 

förväntas bete sig som medlem i föreningen.   

Föreningens lokaler är deras på entreprenad. Föreningen har ansvaret för att städa hallen och 

driva café på helgerna. I hallen är föreningens klubbmärke uppsatt på flera ställen vilket skapar 

känslan av att det är föreningens egna hall. Att föreningen dessutom har tillgång till samtliga 

biutrymmen och en föreningslokal i hallen ökar känslan av att hallen är föreningens. En 

gemensam lokal eller hall gynnar gemenskapen och identitetsskapandet inom föreningen. 

Inom föreningen bedrivs ett antal projekt med olika fokusering som alla syftar till att stärka 

ledarskapet inom föreningen och skapa en bättre miljö för ungdomar att växa i, framförallt som 

spelare men även som ledare. Det är projekt som dessa som hjälper till att skapa en kultur inom 

föreningen genom att i en tidig ålder etablera ett beteende- och tankesätt hos medlemmarna.   

Ett exempel på sådana projekt är ett projekt som bedrivs i samarbete med Rädda barnen. 

Projektet går i korthet ut på att skapa en bättre social miljö inom klubben och handlar om att 

tränarna i föreningen gemensamt under en utbildning kommit överens om hur man ska bete sig 

inom föreningen och sedan är det upp till varje lag att applicera detta på sin grupp utefter sina 

förutsättningar. Projektet handlar om att utveckla arbetssätt och verktyg för att förebygga 

diskriminering och kränkande beteende men även ha en handlingsplan ifall det skulle behövas, 

grundat i föreningens värdegrund. Ett annat projekt är det ledarskapsutvecklingsprojekt som 

föreningen inlett tillsammans med en konsultfirma. Detta projekt syftar till att utveckla 

ledarskapet hos alla ledare i föreningen men även att utveckla föreningens värdegrund. 

Navet i föreningens verksamhet är handbollskolan. Handbollskolan är för de allra yngsta 

spelarna i föreningen. I handbollskolan är man de första två åren innan man sedan bildar ett 

eget lag inom föreningen. Där sker inskolningen av unga spelare men samtidigt även 
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inskolningen av de nyrekryterade unga ledarna. Där får de prova på att vara ledare för grupper. 

Föreningen har även en anställd mentor som stöd för de unga ledarna. Fokus i mentorskapet 

ligger på att utveckla tränarnas ledarskap men även hur man bedriver träningar för barn. Det 

finns även en anställd, med samma funktion, för de äldre åldrarna där fokus mer ligger på den 

handbollsmässiga utvecklingen än på hur ledarskapet utvecklas.  

Ytterligare en faktor som hjälper till att skapa och vidmakthålla kulturen i föreningen är 

föreningens klubbgemensamma dagar. Under de dagarna samlas hela föreningen och spelar 

matcher tillsammans. Här finns även tillfälle att prata med styrelseledamöter och att hålla 

träffar om värdegrund och föreningens verksamhet för nytillkomna spelare och föräldrar. 

Projekten, de strukturella redskapen såsom handbollskolan och de klubbgemensamma dagarna 

och lokalerna, klubbmärket och kläder är tydliga exempel på den konkreta kulturbärande nivån 

som hjälper till att skapa och definiera en föreningskultur. 

De något mer djupliggande nivåerna karaktäriseras först och främst av dokumenten inom 

föreningen. Om man tittar på det handbollspecifika så har föreningen utarbetat spelmönster 

som anammas i hela föreningen. Detta ser annorlunda ut i de olika åldrarna, men detta är till för 

att underlätta övergången mellan de olika lagen för spelarna och att skapa en enhetlig bild av att 

det är så här föreningen skall bedriva själva idrotten handboll. Föreningens policy är att man i 

ungdomsåren inte värvar spelare till föreningen. Spelare skall komma frivilligt för att de vill 

spela för föreningen. 

Föreningens värdegrund är starkt definierad och kanske det viktigaste dokumentet som 

föreningen har. Den kretsar kring en verksamhetsidé som går ut på att ge alla involverade i 

föreningen en glädjefylld och utvecklande upplevelse av idrotten handboll, vilket leder till en 

meningsfull fritid. Alla är välkomna och deras individuella behov skall tillgodoses. Kopplat till 

detta är tre centrala begrepp: Ständig utveckling, engagemang och gemenskap. Under dessa tre 

begrepp finns dessutom beteendeexempel som klart kommunicerar hur föreningen önskar att 

man ska bete sig som medlem i föreningen.  

Under engagemang finns bland annat beteendeexemplen att man som medlem skall bidra till 

att skapa trygghet och glädje för alla i gemensamma aktiviteter; att man utför de arbetsuppgifter 

man har åtagit sig; att man gärna pratar om sitt engagemang i föreningen men undviker 

negativa åsikter om andra lag, spelare, domare eller liknande samt att man som tränare och 

ledare inom föreningen aktivt deltar i föreningens verksamhet och bidrar med råd eller hjälp om 

man blir tillfrågad. 

Under ständig utveckling finns beteendeexemplen att man som tränare och spelare ansvarar för 

sin egen utveckling inom föreningen, föreningen bidrar med verktygen att utvecklas; att 

föreningen ständigt vill utvecklas och lära sig nya saker och ifrågasätta det som görs samt att 

tydliga utbildningsmål existerar och är anpassade efter de förändringar som klubben genomgår. 

Under gemenskap finns beteendeexempel såsom enhetlig klädsel; att lagen följer det 

föreningsgemensamma spelet under matcher; att uppmana till deltagande mellan åldersgrupper 

samt deltagande i föreningsgemensamma aktiviteter. 

Föreningens dokument är till för att förmedla föreningens värderingar och värdegrunder, både 

internt och externt. Det som står i de offentliga dokumenten är det som kommuniceras till 

föreningsmedlemmar. De är producerade i en upplysningskontext, det vill säga att 

formuleringarna är till för att underlätta spridandet och internaliserandet av materialet. 

Samtidigt skall dokumenten ge en positiv bild av verksamheten samt förstärka föreningens 

identitet till potentiella intressenter och till medlemmar i föreningen.  

5.2 Grundläggande antaganden inom föreningen   

De grundläggande antagandena inom föreningen ligger till grund för de värderingar och policys 

som föreningen kommunicerar till sina ledare, spelare och till externa intressenter. Samtidigt är 
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det dessa grundläggande antaganden som skapar det som föreningen ser som nycklar till 

framgång med sin verksamhet. De kombinerade grundläggande antagandena skapar ett 

föreningsspecifikt ledarskap. 

I de grundläggande antaganden som finns inom föreningen är det första som respondenterna 

lyfter fram den gemenskap och familjära stämning som råder inom föreningen. Gemenskapen 

definieras, av respondenterna, som ett sammanhållande kitt som underlättar ledarskapet. 

Denna gemenskap har tunnats ut lite under åren på grund av att föreningen tvingas träna i olika 

hallar vilket gör att logistiska problem skapar hinder för gemenskapen. Men många av de unga 

ledarna lyfter den familjära stämningen och gemenskapen som en faktor till att man inte vill 

lämna föreningen. Stämningen beskrivs av en ung ledare på följande sätt “…vi har en sådan bra 

gemenskap i den här klubben att man vågar lita på varandra och att de flesta känner de flesta 

vilket gör att  man kan prata med varandra, antingen för att säga till eller lyssna på när 

någon har ett problem…” (Ung ledare 1). Med detta menas att de unga ledarna använder sig av 

andra ledare som stödfunktioner i sitt ledarskap och att det accepteras. En av 

organisationsledarna beskriver föreningens gemenskap på följande sätt: 

…det finns ju ett engagemang över laggränser som gör att det blir en föreningskultur 

egentligen…det finns ju föreningar som egentligen inte har en gemensam kultur…där varje 

ledare för ett lag kan bygga sin egen kultur för sina egna lag…man skapar egna normer och 

värderingar som kan vara vitt skilda från ledarskapet i ett annat lag i den 

föreningen…motsatsen till  det är att vi har en sammanhållen struktur…och mer ett 

gemensamt engagemang och en gemenskap…(Organisationsledare 1). 

Något som också betonas av respondenterna är vikten av att ha en gemenskap över laggränser 

inom föreningen för att skapa en gemenskap och därigenom en kultur. Citatet visar vikten av ett 

gemensamt tankesätt och värderingar inom föreningen som en av grundstenarna i att skapa en 

gemenskap, så att det inte skapas några föreningar i föreningen. Som ett led i att skapa 

gemenskap använder sig föreningen av gemensamma läger och turneringar. En av de unga 

ledarna menar att “… allt man gör tillsammans, alla läger och turneringar…det är där man får 

koll på människor i föreningen…” (Ung ledare 2). 

Kopplat till gemenskapen inom föreningen är den öppenhet som respondenterna menar 

existerar inom föreningen. Alla är välkomna till föreningen och gemenskapen mellan 

medlemmarna skapar ett klimat och attityd:  

…att man hjälps åt, att man faktiskt kan prata med varandra om det är någonting som inte 

funkar då växer man som ledare…finns det snarare konkurrens, att man ska visa sig duktig 

och så vidare, då sköter ju varje lag sig själv och försöker klara sig på egen 

hand…(Organisationsledare 2). 

Öppenheten och gemenskapen skapar därmed en trygghet för de unga ledarna i processen att 

växa in i sin ledaroll. Att det i föreningen accepteras att ta hjälp av varandra för att utvecklas och 

att det ses som någonting som är självklart blir en trygghet och ett incentiv att söka hjälp vid 

problem, oavsett nivå. Att delad kunskap skapar en mer utvecklad kunskap och leder till en 

större trygghet i sin ledarroll. Samtidigt tas en viss handbollsmässig kunskap för given  och kan 

leda till press på ledarna om de känner att de inte når upp till den kunskapsnivå som eftersöks.  

För att både värderingar men även de grundläggande antaganden skall accepteras och fästas hos 

individer krävs en tydlig kommunikation och att behålla korta kommunikationsvägar inom 

föreningen. Både mellan tränare och mellan tränare och styrelse. Den kommunikation som 

råder inom föreningen, bland annat att man alltid kan kommunicera problem till olika nivåer 

som respondenterna beskriver, är någonting som uppskattas och ses som viktigt av alla 

respondenter.  Dock problematiseras bilden av att vissa respondenter menar att man ibland kan 

bli isolerad inom föreningen och att man ibland inte har någon kontakt med styrelsen. Sedan 

betonas den kommunikation av värdegrund som sker ut till lagen och till tränarna som viktig. 
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Något som framförallt organisationsledarna lyfter fram. En organisationsledare beskriver vikten 

av att nå ut med informationen:  

…vi har ju värdegrunder som vi har jobbat med i flera år och lägger planer för hur vårt arbete 

ska bedrivas…och i de grupper där vi når ut med det här då tycker jag att…där trivs folk och 

där mår man bra men sen finns det alltid grupper som vi inte når till, det är väldigt tydligt att 

vi inte når alla…(Organisationsledare 2). 

Kommunikationen blir därmed en förutsättning för att föreningen skall uppnå gemenskap, 

öppenhet och trygghet och få befästa sina värderingar hos sina medlemmar. Framförallt vikten 

av att vara tydlig och rak i sin kommunikation understryks av samtliga respondenter. 

Det som beskrivs som föreningens inriktning på dess verksamhet är framförallt den 

inkluderande verksamheten. Alla ska få vara med oavsett ambitionsnivå eller erfarenheter. Det 

blir då ett väldigt individorienterat ledarskap i en kollektiv ram. Individens utveckling är 

föreningens övergripande mål: 

…alla ska få vara med, på något sätt. Till en viss ålder handlar det ju om att alla ska få 

samma förutsättningar till att utvecklas, oavsett ifall man vill utvecklas eller ej… alla ska få 

vara med och alla är lika värda oavsett om du är kille eller tjej, fysiska förutsättningar, 

psykiska förutsättningar. Det finns något för alla…(Ung ledare 2). 

Föreningen har dessutom en tydlig fokus på den sociala delen av ledarskapet som blir tydlig i 

följande citat: 

…vi är inte någon elitklubb som man kommer till och sedan så är man tvungen att träna tre 

pass iveckan och sedan så har man en ganska aggressiv attityd som tränare, utan vi är en 

social klubb, alla ska få tillgång till att spela handboll och utvecklas i sin takt…vi ska bidra till 

att de får en bra social utveckling och att de ska trivas i klubben och att de ska fatta lite 

ledarskap och lite hur man behandlar andra…(Ung ledare 1). 

Idrottens sociala roll är tydlig hos de unga ledarna där de pratar mycket om sig själva som 

förebilder och vikten av att bete sig som en sådan inom föreningen. Att det dessutom skall vara 

roligt att vara ledare är en väldig viktig del i föreningens verksamhet,  menar framförallt 

organisationsledarna. Detta ses som en nyckel till ett fortsatt ledarskap och att man vill utveckla 

sig som ledare. 

Tonvikten i föreningen ligger mot prestation och inte resultat. Föreningen har inga uttalade 

resultatmål i sina måldokument. Dock så är föreningens uppdrag dubbelt. Dels att utbilda 

spelare handbollsmässigt och efter deras nivå samtidigt som man utvecklar individer socialt. 

Det innebär ofta en balansgång mellan att fostra individer till goda samhälleliga medborgare 

samtidigt som man utvecklar de till duktiga idrottare som kan vara svårhanterlig för ledare.  

Målet med verksamheten är: 

 …dels att utbilda spelare och barn och ungdomar så att de när blir 17-18 år ska kunna spela 

på division 1 nivå. Man ska i alla fall vara tekniskt utbildad för det… sedan kanske en del inte 

vill, de är med i idrotten av rent sociala skäl…de tycker det är kul att hålla på med handboll 

och tycker det är kul att hålla på i en grupp och fortsätter på en lägre nivå… då har vi ju gjort 

nytta i alla fall…då kan de ju ha  en annan roll i föreningen också…(Organisationsledare 1). 

Dock så börjar det inom föreningen diskuteras om det inte skulle gå att kunna balansera 

prestation och resultat mer. En organisationsledare belyser det på följande sätt: 

…det är en ambitiös nivå där vi fäster stor vikt vid det sociala, möjligtvis har vi tappat lite av 

spelet på vägen, att vi pratar mer socialt än spel, att vi kanske då har för lite vinnarkultur i 

föreningen…att det borde gå att få en vinnarkultur i den här förlåtande värdegrunden som vi 

befinner oss i…vårt huvudsyfte med en klubb är ju att spela handboll och då ska vi ju förstås 

ge en gedigen handbollsutbildning plus det här föreningsmyset och vara en väl fungerande 
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förening, för att en väl fungerande förening, där vi inte vinner där vill folk inte 

vara…(Organisationsledare 2). 

Denna konflikt mellan två sidor av föreningen har en stor påverkan på ledarskapet och kulturen 

inom föreningen. Det ligger i idrottens natur att balansen mellan dessa två motpoler är 

svåruppnådd. Framförallt de två organisationsledarna menar att det kommer krävas 

förändringar i värdegrunder som leder till förändringar i ett ledarskap som föreningen byggt 

upp under en tid och som i slutändan kommer att påverka kulturen.  

5.3 Accepterade beteenden och tankemönster 

Mycket av beteenden och tankesätt inom föreningen grundar sig i de värderingar och 

beteendeexempel som föreningen arbetat fram tillsammans. Den värdegrund som gäller i 

föreningen är någonting som alla medlemmar i föreningen förväntas följa. Det är även 

värderingarna som ledarskapet inom föreningen baseras på “…Jag skulle nog säga att det är 

viktigt att det är baserat på våra värderingar, det är fundamentalt. Att man ska kunna leva 

inom den ramen som finns, utefter våra värderingar som finns- engagemang, gemenskap och 

ständig utveckling. Det är ett måste”… (Organisationsledare 1). Det är något som samtliga 

respondenter återkommer till, värderingarnas betydelse för ledarskapet och föreningen. Det är 

dessa värderingar som bland annat hjälper till att vidmakthålla kulturen i föreningen. Men 

samtidigt kan värdegrundsarbetet leda till en förändring av kulturen inom föreningen. En ledare 

menar att:  

…hålla fast vid det här över tid hjälper till att  stärka kulturen…Jag menar vi har ju haft i 

stort sett samma verksamhetsidé och samma värderingar i hur många år som helst…och jag 

tror att det är det som bygger kultur, att över tid ha en bestämd inriktning…och sedan 

kanske kultur byggs i viss mån på att…det här med ständig utveckling. Att du hela tiden 

försöker starta olika projekt för att utveckla och förnya föreningen…(Organisationsledare 1). 

Här visas på att vidmakthållande skapar en trygghet och kultur men samtidigt att ett tänkande 

att man hela tiden vill utveckla sig också skapar en kultur. Projekten kan skapa en förbättring av 

verksamheten vilket leder till en utvecklad kultur. 

Gällande beteenden och tankesätt i föreningen menar respondenterna att det är en självklarhet 

att följa den värdegrund som föreningen har och vara en förebild genom att följa värdegrunden. 

En av respondenterna beskriver det som “…självklart, det är en roll jag ska fylla. Men det är ju 

inte så att jag känner någon press eller att jag känner mig stressad över det…jag tror att det 

ska vara inneboende hos en person som ska vara här…” (Ung ledare 4). Att ledare kan ställa 

upp på det som föreningen vill förmedla och vara en förebild ses som någonting som ligger inom 

personen, att ledare internaliserat det som föreningen menar med sin kultur.Därmed är det 

värdegrunden som väldigt mycket styr föreningens kultur. 

Den öppenhet och gemenskap som  tas för given i föreningen går igen i beteendet att ledare 

alltid hälsar på varandra inom föreningen och att man förväntas hjälpa till om en annan tränare 

behöver hjälp eller bara vill prata. Detta är ett beteende som tas för givet och en av 

respondenterna menar att det borde vara en förväntan från andra ledare att: 

 …jag ska hjälpa till…vi har ju en värdegrund där det står gemenskap och engagemang och 

det är ju en självklarhet att man, är man i hallen så tycker jag att man ska ställa upp för de 

andra som är här om de vill hjälp eller behöver hjälp…(Ung ledare 1). 

Ett annat viktigt beteende är att alltid visa respekt gentemot andra individer samt att följa de 

oskrivna reglerna som gäller inom föreningen, oavsett om det är motståndare eller individer 

från den egna föreningen. Här spelar föreningens klubbmärke en roll i att identifiera personer 

som tillhörande föreningen. Detta menar respondenterna är en viktig del i kulturen, att man 

visar uppskattning för andra och det de gör genom att hälsa på varandra. 
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Utöver dessa beteenden så finns det också beteenden kopplade till handbollen. Föreningens  

individinriktning gör att de unga ledarna förväntas ge en handbollsutbildning till spelare utefter 

deras egen ambition och att man på träning och match hela tiden strävar efter utveckling hos 

spelarna. Sedan ska ledarskapet präglas av ett sunt förnuft och god ton mot alla, man klagar 

aldrig på sina egna spelare, motståndare, domare eller ledare inom andra föreningar och att det 

prestationsinriktade ledarskapet ska prägla all idrottslig verksamhet inom föreningen.  

På frågan om hur de fick reda på att det är så man ska bete sig så blir svaren att det socialiseras 

in via en bakgrund som spelare i föreningen, att det förmedlas på värdegrundsmöten eller att 

man lär sig av andra ledare. En ung ledare beskriver det som: 

 …i och med att jag varit i föreningen så himla länge så lär man ju sig, man förstår ungefär 

det. Man kollar på hur andra beter sig och liksom, ofta är det ett snack i början…som spelare. 

Så man blir ändå satt  i ett fack eller system – såhär ska vi tänka!... Sedan så handlar det 

mycket om sunt förnuft…men mycket av det kommer ju från att man varit i den här miljön 

så himla länge…(Ung ledare 2).  

En annan ung ledare beskriver det som: 

…det är svårt att få reda på det från någon…Det är sånt som alltid har hänt känns det som, 

det har alltid varit där, vi har alltid varit så nära varandra på något sätt…och kommer man in 

som ny tränare borde man märka det ganska snabbt…(Ung ledare 1). 

Flera processer verkar därmed för att socialiseras in i en kultur, vissa mer uttalade än andra. En 

organisationsledare menar att: 

…men sedan är ju också förhoppningen att de har vuxit upp i någon form av kultur där de 

har sett hur deras egna ledare och andra ledare har betett sig så att de har det liksom 

inombords, att det sitter litegrann i märgen liksom på något sätt… det är väl också viktigt i 

det där sammanhanget, som jag har blivit bemött så vill jag bemöta andra… det är ju 

förhoppningen att kulturen går vidare så…(Organisationsledare 1).  

Föreningens värderingar och accepterade beteenden förmedlas därigenom via bakgrunden inom 

föreningen och ledares tidigare erfarenheter.   

Förväntningar är något som tas upp av flera respondenter, både organisationsledare och unga 

ledare. Åsikterna går isär, en del menar att det inte finns några krav eftersom man inte kan 

ställa några krav på ideella ledare men att det finns förväntningar från föreningens sida. Dessa 

går ut på att följa värdegrunden, att behålla så många spelare som möjligt och att som ledare 

ansvara för träningar, matcher och individens utveckling. Dessa förväntningar upplevs som 

outtalade. Samtidigt upplever de unga ledarna att det inte är svårt att leva upp til 

förväntningarna. En organisationsledare lyfter dock fram att det blivit ett annat fokus på 

tränarnas beteende:  

…det var om några stack ut, då pratade man om det…om någon gjort något ovanligt bra eller 

om det var några som inte levde upp til förväntningarna, men de andra, mittemellan pratade 

man ganska lite om…när resultaten faktiskt har börjat bli en fråga, då har man börjat 

dissekera mer och faktiskt tagit på allvar att man ger en riktigt bra grund för de här unga 

ledarna, och se till att de vet hur man lär ut…(Organisationsledare 2). 

Det ökade fokuset på värderingar och att lyfta verksamheten ett steg till blir här tydligt.  

Samtidigt så menar organisationsledarna att det är viktigt att ledare bidrar till föreningens 

utveckling och inte bara sitt eget lag samt att man kommunicerar om det är något som inte 

fungerar inom föreningen eller laget. 

Dessutom upplever de unga ledarna att de har förväntningar på sig själva, hur dessa tar sig 

uttryck är dock inte klart. Mycket handlar dock om ledarrollen och att svara upp mot 

föreningens förväntningar. 
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Att inte leva upp till förväntningarna och åtgärder om ledarna inte lever upp till förväntningarna 

behandlar två aspekter. Dels vad föreningen gör och dels att ledare själva kan ta tag i problemet. 

Det föreningen gör är att kalla till möten med berörda och prata med personen/personerna i 

fråga. Beroende på vad som skett väljer föreningen sedan åtgärd. En organisationsledare 

beskriver det som: 

…det beror på varför man inte lever upp till dem…saknar de kunskap, då tar vi dem åt sidan 

och pratar och coachar…men däremot om det är så att man inte sköter sig, att man inte 

följer värdegrunderna och så vidare, då kan man väldigt snabbt få 

kicken…(Organisationsledare 2). 

Det finns alltså grader av förseelser. Har man kunskapsbrister i sin handbollsutbildning är det 

en annan åtgärd än om man bryter mot värdegrunder inom föreningen, menar respondenterna. 

Det blir tydligt vad föreningen prioriterar och var man drar gränsen för ledares beteenden. De 

unga ledarna delar uppfattningen om att det är den proceduren som råder vid eventuellt 

avvikande beteende och de konsekvenser det får. En ung ledare uttrycker det:  

…det finns ju tränare som fått gå faktiskt, de har ju brustit mot värdegrunden helt…vilket jag 

stöttar helt för vi är en förening och vi ska stå för det alla gör…vi gör det här tillsammans. Så 

vägrar man  följa klubbens värderingar får man inte vara kvar, eller då ska man inte vara 

kvar. Då ska man till en annan klubb som har de värderingar man själv har…(Ung ledare 1). 

De unga ledarna menar också att det inom tränarstaben kan finnas en viss kontroll av beteende, 

både inom det egna laget men även inom andra lag. Att man som tränare kontrollerar beteende 

hos andra och pratar med dem om de faller ur ramen och att det måste vara accepterat att man 

gör så som tränare. 

Det är egentligen bara en ledare som lyfter fram att föräldrarna kanske har vissa förväntningar 

på den handbollsmässiga verksamheten. Men det menar personen att de pratar om vid 

föräldramöten och att personen i fråga egentligen aldrig har haft problem med föräldrars 

förväntningar.  

5.4 Att forma ett ledarskap 

Unga ledare formar sitt ledarskap främst igenom olika lärprocesser. Utbildning är en lärprocess 

som får betecknas som formell, då den leder till en certifiering som sedan krävs av både 

föreningen och av Handbollsförbundet för att leda verksamhet på en viss nivå inom föreningen. 

Det finns en anledning att dela in utbildningen i en extern del och en intern del.  

Alla de unga ledarna i studien har genomgått någon form av extern utbildning i Svenska 

Handbollförbundets regi. Samtliga respondenter lyfter fram att det idrottsspecifika, såsom 

teknik och taktik, är den stora behållningen från de utbildningarna. Två av respondenterna 

menar dessutom att det ledarskapsmässiga är att beteckna som självklarheter och att nivån på 

ledarskapsproblematiken blir för låg. “…det har varit lite halvdant vad det gäller 

ledarskapsbiten…man är på en ganska ojämn nivå när man går sådana där utbildningar…det 

finns vissa sekvenser där då det blir svårt att ta med sig så mycket…”(Ung ledare 1). En annan 

respondent menar att “…det är mer anpassat för de yngre åldrarna i TS1 och TS2… så tror jag 

att jag känner mig trygg i vem jag är och vem jag vill vara liksom, så jag tror att 

handbollsbiten och det andra blev på något vis, kanske, större för mig…” (Ung ledare 4).  Dessa 

citat visar på att unga ledare med erfarenhet som ledare och bakgrund inom idrotten  mer tar 

med sig det idrottsspecifika från utbildningarna och att påverkan på ledarskapet från de externa 

utbildningarna sträcker sig till det rent kunskapsmässiga, ledarskapet är ej prioriterat, och de 

verktyg man kan använda sig av i sitt ledarskap.  

Den stora vinningen med de externa utbildningarna verkar vara att det ger tillfällen att 

diskutera med andra tränare och att man därigenom lär sig hur det ser ut i andra föreningar. Att 

man kan diskutera med andra är något som lyfts fram av samtliga respondenter gällande de 

externa utbildningarna.  
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Även internt, inom föreningen, existerar en typ av formella utbildningar där man samlas och tar 

del av föreläsningsliknande träffar uppblandat med diskussioner. Detta benämner 

respondenterna som tränarmöten. Dessa tränarmöten leds oftast av externa personer utefter 

vissa teman inom ledarskap. Vinsten med dessa möten är enligt en respondent att “…mycket 

var sådant man redan hört men det är bra med en uppfräschning…att ha någon utifrån säga 

de saker som man redan vet, det blir en slags bekräftelse. På att det jag gör, vi gör, är rätt 

eller i alla fall att folk tänker samma sak…” (Ung ledare 2).  

Inriktningen på de formella interna utbildningarna har varierat, enligt respondenterna. Alltifrån 

ledarskap och hur man ska hantera individer till planering av träningar och övningars 

genomförande och målbild till kommunikation och samarbetsövningar. Detta ger en bredd på 

utbildningarna som de unga ledarna uppskattar.  

Organisationsledarna ser de interna utbildningarna som en möjlighet att förmedla det för 

föreningen specifika och vad man som förening vill poängtera i ledarskapet. I 

ledarskapsutbildningen poängteras att “… ge ledare redskap att hantera sin vardag…eller att 

hur man kan jobba med sitt ledarskap för att prestationen ska bli optimal…” 

(Organisationsledare 1). Dessutom arrangeras varje år utbildningar för nya ledare och föräldrar 

som blir tränare där man presenterar föreningens verksamhetsidé, värdegrund, föreningens 

organisation och struktur och annan praktisk information. Därmed finns det ett brett spektra 

med utbildningar som en förening arrangerar internt och där föreningen styr vad 

utbildningarna ska handla om och därmed påverka ledarskapet. Dessa interna utbildningar 

leder inte till en officiell certifiering men ses av föreningen som viktiga för att tilgodose att 

tränarna är införstådda med föreningens verksamhet. 

En annan formellt angiven utbildningsprocess är ett av klubben initierat mentorskap för de 

yngre ledarna i början av deras utbildning som ledare. Detta fortsätter sedan när man som 

ledare avancerar till äldre lag. En ung ledare beskriver rollen som mentor som “… Hans jobb är 

att se till att det funkar eller rullar på. Om vi har frågor, han kanske kan vara nere på någon 

träning…” (Ung ledare 2). Detta formella mentorskap är något som växt fram under senare år 

och börjar spela en roll för framförallt de nyaste ledarna inom föreningen och tanken är från 

föreningens sida att stötta och utbilda nya ledare.  

Inofficiella lärprocesser handlar mycket om att andra människor omedvetet och medvetet 

förmedlar kunskap som de i sin tur fått förmedlat i en viss social miljö. De leder inte till officiella 

certifieringar utan snarare en försäkring gentemot klubben att ledare beter sig enligt 

föreningens värderingar.  De inofficiella lärprocesser som lyfts fram av de unga ledarna är 

bland annat erfarenhetsutbyten med andra ledare, under till exempel de av klubben skapade 

tränarforumen men även att bara prata ledarskap vid sidan av planen eller efter en träning. En 

ung ledare beskriver det som den största utvecklingen ledarskapsmässigt: 

…att när jag gick bakom andra tränare så kan man prata ganska mycket tillsammans … att vi 

har varit några stycken runt samma ålder som har kunnat prata med varandra och har 

kunnat utveckla varandra på sidan…man blir inte isolerad inom klubben utan vi känner 

varandra och kan diskutera hur man gör i olika situationer…(Ung ledare 1). 

Detta visar betydelsen av jämnåriga ledare som man kan ha som stöd och bollplank i sitt 

ledarskap. Även äldre, mer erfarna ledare lyfts fram som diskussionspartners av 

respondenterna. En av respondenterna menar att: ”…vi har så mycket folk som håller på med 

just ledarskap… det är upp till en själv att prata med de som är här, det behöver inte styras 

hela tiden, det beror ju på ens egna ambitioner... (Ung ledare 4).  Det ligger därmed ett visst 

ansvar på individen att själv utveckla sitt ledarskap via interaktion med andra tränare. 

Även möjligheten att gå som assisterande tränare eller ingå i ett ledarteam ses av de unga 

ledarna som positivt för utvecklingen av ett ledarskap. Detta illusteras av uttalanden som 

“…individerna är väldigt olika och har olika input på olika saker, något som berikar 

allting…vi ser alla olika saker, tänker lite olika och har olika bakgrund…” (Ung ledare 4) och 
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“… när den unga ledaren har en stabil vuxen vid sin sida som de går bra ihop med så fungerar 

det bra…” (Organisationsledare 2).  

Den påverkan som tidigare tränare har på ledarskapet är något som lyfts fram av samtliga 

respondenter. En ledare menar att det faktum att den haft en ung ledare när den själv spelade 

har påverkat mycket “… den var ju närmare, den hade gjort det som vi hade gjort ganska 

nyss… man kunde relatera mer. Så det har betytt mycket, det var den första blicken av 

handboll, både som sport men också vad en ledare är…” (Ung ledare 2). Ett annat perspektiv av 

påverkan ges av en annan ung ledare som: 

…dels har jag gått mycket på egna erfarenheter… jag har haft många tränare… man försöker 

ju ta med det som har varit rätt bra i dem man har haft… sedan har jag haft många dåliga 

tränare… där kunskapen funnits men ingen social koppling… så jag tror att perspektivet man 

haft som spelare själv är jätteviktigt…(Ung ledare 1). 

Tidigare tränare påverkar formandet av ledarskap genom både sitt beteende och sitt sätt att 

kommunicera och lära ut. Reaktionen hos unga ledare  blir att man antingen tar efter beteenden 

eller att man tar avstånd från beteenden, något som samtliga respondenter lyfter fram. Tidigare 

erfarenheter från ledare skapar i alla  fall ett perspektiv på ledarskap hos unga. Unga ledare kan 

dessutom ses som förebilder för andra unga ledare att våga ta steget till att bli ledare.  

Att observera andra ledare, oftast äldre tränare, och deras beteende är också en informell 

lärprocess av stor betydelse. Genom att bete sig på ett visst sätt under träningar och utanför 

planen och genom att bedriva träningar på ett visst sätt så påverkas yngre ledare av äldre ledare 

“… och sedan blir det väl mycket när man sitter i hallen och ser på andra tränare och ledare 

och så tänker man”det där gjorde de bra” och så tar man efter… “ (Ung ledare 3) eller som det 

uttrycks av en annan ung ledare:  

…mycket av sådana här tips och sånt där tror jag kom under första året för då tror jag att 

man tittade mer på andra, man fick titta på den vuxna ledaren men även göra själv… Man 

tittar på vad andra ledare gör, jag tror att man tar upp omedvetet för att man är i 

miljön…(Ung ledare 2). 

Detta indikerar att man i början av ett ledarskap är mer mottaglig för vad andra gör och 

påverkas av det i sitt eget ledarskap. Betydelsen av observation och modellering av andra ledares 

beteende och tankesätt kan därmed sägas vara stor för en ledares ledarskap. 

5.5 Kulturell påverkan 

Inom föreningen finns det olika sätt att påverka sina ledare med en föreningsspecifik kultur. 

Mycket kretsar kring föreningens struktur och de institutioner som finns inom föreningen. De 

som tas upp av respondeterna är framförallt handbollskolan och de tränarcoacher som finns. 

Navet i verksamheten är som tidigare nämnts handbollskolan. Inte bara för rekryteringen av 

spelare, utan även för utbildningen och socialiseringen utav unga ledare in i det som är 

föreningens sätt att leda och verka. Handbollskolan har därmed dubbla roller i föreningen. Som 

ung ledare i handbollskolan erbjuds du utbildning i ledarskap utefter föreningens värderingar.  

En av respondenterna beskriver det som: 

 …och en ungdom som har varit kanske ett-två år i handbollskolan har ju faktiskt fått sig 

ganska mycket till livs runt hur man är och olika typer av träningar och övningar…då har 

man fått med sig en föreningsanda också, för handbollskolan fungerar ju väldigt 

bra…(Organisationsledare 2) 

En av de unga ledarna beskriver dessutom ledarrollen på handbollskolan som konceptliknande 

“…det är inga orimliga krav som ställs… Det är ändå uppbyggt, ungdomsledarrollen känns 

ganska prövad…” (Ung ledare 2). Detta tyder på en utveckling av ungdomsledarrollen men även 

en utveckling av en utbildning för de unga ledarna inom föreningen.  
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Starkt kopplat till handbollskolan och utvecklingen av ungas ledarskap är de av föreningen 

anställda tränarmentorerna för lagen. Mentorernas roller skiljer sig åt ganska mycket. I 

handbollskolan handlar rollen mycket om att vägleda och utbilda ledare, både handbollsmässigt 

och ledarskapsmässigt. Men samtidigt som mentorsrollen i handbollskolan fungerar bra menar 

vissa respondenter att det borde kunna vara tydligare definierade roller. En av respondenterna 

menar att det i styrelsen “…bör finnas en som ansvarar specifikt för unga ledare, där 

handbollsbiten inte är problemet, utan det kanske handlar om föräldrakontakt eller när man 

blir ifrågasatt…”  (Organisationsledare 2). Därigenom skulle unga ledare behöva en annan typ 

av stöd i sitt ledarskap än det rent idrottsspecifika kunnandet. Den stora rollen för den mentor 

som finns för de unga ledarna, är samtliga respondenter eniga om, är att finnas där för att prata 

med om man behöver stöd. En annan stödfunktion som lyfts fram av en respondent är den 

föreningsspecifika utbildningsplan som finns “…vad man ska kunna i vissa åldrar, det finns ju 

liksom ett handfast dokument…som gör att man vet vad man ska hålla på med på träningen… 

“ (Organisationsledare 1). Samma respondent lyfter också fram vikten av värdegrund och 

värderingar som ett stödjande material för unga ledare. 

För de unga ledare som har äldre lag och varit tränare en längre period finns också en sportchef. 

Här är rollen liknande, dock mer handbollsinriktad, men upplevelserna varierar. En av 

respondenterna menar att kontakten med styrelsen är liten och att sportchefen har andra saker 

att göra än att hjälpa honom. Detta gör “…min klubb i föreningen är väldigt liten…” (Ung ledare 

3). Andra ledare menar att kontakten med sportchefen är bra men att styrelsen inte behöver 

höra åsikter om ledarskap, utan det tar man med sportchefen. Det finns alltså även för unga 

ledare som kommit längre en stödfunktion från föreningens sida men rollen blir där mer vag 

och svårdefinierad då samtliga respondenter menar att de diskuterar mycket med andra ledare, 

oavsett titel.  

Ett annat påverkanssätt är vad som uppmärksammas i föreningen gällande ledarskap. Det kan 

exempelvis handla om deltagande under gemensamma aktiviteter eller i föreningens arbete, 

vilka som erbjuds utbildning, hur rekryteringen i föreningen går till eller hur ansvar fördelas.  

Rekryteringen i föreningen beskrivs av organisationsledare som inkluderande. Föreningens 

representanter går helt enkelt ut till lag i en viss ålder och “…försöker uppmuntra och stimulera 

dem till att, förutom att spela, även bli ledare…eller domare eller funktionärer för den delen…”  

(Organisationsledare 1). Processen är därmed  inkluderande, samtliga i lagen blir tillfrågade och 

de som vill engagera sig gör det. På dessa möten presenteras föreningens idé och vad det 

innebär att vara ledare i föreningen. Betydelsen av denna rekrytering och betydelsen av unga 

ledare tydliggörs av en organisationsledare: 

…det är ju jätteviktigt, vi är ju helt beroende av att ha unga ledare, vi har ju så många lag så 

vi behöver ju många ledare också…och det kan ju vara så att alla vill faktiskt inte fortsätta 

spela, det är ju många ledare som spelar, men det finns ju också en hel del ledare som inte  

spelar längre fast man gillar att vara i en handbollsvärld…om man gillar att befinna sig i 

föreningen…(Organisationsledare 2). 

De som sedan vill fortsätta efter handbollskolan följer med ett lag. Det finns en kontinutet i 

föreningens tankesätt med rekryteringen av unga ledare. Tidigare, vilket bekräftas av unga 

ledare, var det antingen så att man blev inplockad av äldre tränare eller började på 

handbollskolan. Denna kontinuitet i arbetet skapar en större kunskap om föreningen och 

ledarskap, trygghet och intresse hos de unga ledarna, menar respondenterna.  

Utbildning är också ett sätt att uppmärksamma ledare. Föreningens förhållningssätt beskrivs 

som “…vi har ett väldigt öppet förhållningssätt till att ledare är intresserade av att gå en 

utbildning, av vilket slag det än vara månde…”(Organisationsledare 1). Detta bekräftas av 

respondenterna “…den här föreningen är ju sådan att den sällan säger nej, vill man köpa in 

grejer…vill man gå någon kurs så får jag göra det…” (Ung ledare 4). Ledare erbjuds därmed 

fortbildning, oavsett erfarenhet eller lagtillhörighet. Utbildning ses som något som gynnar 

föreningen. Dock så är den liberala inställningen till utbildning även förknippad med krav och 
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förväntningar från föreningen. Tränar man en viss åldersgrupp så  ska man ha gått motsvarande 

kurser för att säkerställa nödvändig kunskap. Detta menar respondenterna är ett helt naturligt 

krav “…de supportar med utbildningar för att de vill att man ska utvecklas…och det tycker jag 

att en klubb ska ha…” (Ung ledare 4).  

Fördelningen av ansvar och deltagande föreningens i arbete går hand i hand. Att delta i 

föreningens arbete, framförallt med uppdaterandet av värdegrunden, är ett viktigt arbete som 

sker årligen. Till detta arbete blir man inbjuden. Enligt respondenterna existerar det inga 

kriterier för att få delta men det är främst styrelsen och “…de som varit med i klubben ett bra 

tag, som visar på ett stort engagemang och som vill bidra till klubbens utveckling…” (Ung 

ledare 1). Men samtliga respondenter menar att det är nära till styrelsen och om man vill ha 

någonting sagt, förändra något eller lansera en idé eller liknande så lyssnar föreningen. En av 

respondenterna pekar dock på att det kan bero på att personen: 

 …varit i föreningen ett tag också och  känner dem som är ganska högt uppsatta inom 

klubben så det kan ju vara så att jag har lättare att komma i kontakt med alla… och lättare 

att, inte få mina ideer igenom, men kanske att folk ska lyssna på dem…(Ung ledare 1). 

En viss åtskillnad gällande tränares erfarenhet inom föreningen kan därmed urskiljas. Dock så 

beskrivs föreningens öppenhet som stark och att alla kan komma i kontakt med ansvariga, 

oavsett frågor. Vidare så tas också åsikter om föreningens verksamhet upp på gemensamma 

tränarmöten under året. 

Respondenterna menar att de får stort ansvar inom föreningen, både vad gäller det 

handbollsmässiga men även på andra sätt. En respondent menar att “…styrelsen har varit rätt 

bra på att uppmärksamma det jag vill göra i alla fall…jag har fått köpa in grejer…det jag 

tycker att vi har behövt…jag fick ett rätt stort ansvar där…det är att dela ut ansvar och tillit…” 

(Ung ledare 4). Andra respondenter menar att under de föreningsgemensamma dagarna så 

läggs ett stort ansvar på unga ledare för att organisationen av dagarna skall fungera. Under 

dessa dagar delas dessutom ett stipendium ut för gott ledarskap under året. Genom att inte 

överdrivet kontrollera verksamheten skapas ett ansvar som skapar tillit och trygghet hos 

ledarna.  

Flertalet av de unga ledarna nämner ledarskapets och kulturens betydelse för att skapa en 

identitet. Bakgrunden inom föreningen, som spelare eller ledare, ses som en starkt bidragande 

faktor till identitetsskapande av samtliga respondenter: 

…Eftersom jag själv spelade när jag var yngre så formas man ju mycket själv av föreningen, 

efter värdegrunder, ramar och regler…Jag tror att det kan vara ganska bra att ha gått den 

vägen att ha spelat i klubben och vet hur det funkar och sedan bli ledare…det kan vara svårt 

att komma som ledare utifrån och få en inblick i det, det blir som en liten sekt ändå liksom… 

(Ung ledare 3). 

Även organisationsledare lyfter fram bakgrund och identitet:  

…Det finns ju ledare, framförallt unga ledare, som har varit med om den här resan och byggt 

upp föreningen. Som ju genom sitt sätt att vara och sätt att bete sig verkligen är kulturbärare 

i den föreningen…Som har hjärtat i föreningen…Det är ju ideella ledare som jag tror inte 

skulle kunna tänka sig att vara någon annanstans… (Organisationsledare 1). 

Denna starka föreningsidentitet byggs upp genom att under lång tid ha påverkats av föreningens 

värderingar, genom ledare och medlemmar, samtidigt som man sedan tagit steget och blivit mer 

och mer involverad i föreningen. Samtidigt är det viktigt att de värderingar man själv har 

sammanfaller med föreningens menar respondenterna.  

De unga ledarna lyfter också fram ledarskapets betydelse för deras personliga utveckling. 

Ledarskap beskrivs som personlighetsutveckling, roligt, som träning i att jobba med individer 

och som en process i ständig utveckling. Som en ung ledare uttrycker det “…det är ju såhär man 

definierar sig själv liksom…det har ju blivit en stor del av mitt liv…” (Ung ledare 2).  
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En ytterligare intressant punkt som togs upp var att organisationsledarna var angelägna om att 

få fram unga ledare och såg det unga ledarskapet som bättre eftersom: 

…dels så tror jag att det kan vara det att intresset för är mycket större hos de unga ledarna, 

eftersom de själva har spelat och gillar och älskar sporten. Då blir man mer vetgirig och vill 

ta reda på hur saker och ting fungerar…Jämfört med kanske en förälder, där de flesta inte 

kanske ens spelat handboll själv…Det är ju svårt med sådana, att oavsett hur många kurser 

man går…så blir det inte samma engagemang och kunskapsnivå som hos någon som har det 

som färskvara…och sedan är det ju det här med…att man kanske antingen gynnar, eller 

kanske oftare, missgynnar sina barn i de här sammanhangen…(Organisationsledare 1). 

Respondenten menar att det finns en skillnad i ledarskapet hos föräldrar och hos unga ledare, 

där de unga ledarnas ledarskap lyfts fram som mer initierat och engagerat. Föräldratränares roll 

sätts i ett annat perspektiv, enligt respondenten, då kunskapsnivån kan variera och 

förhållningssättet till sitt eget barn i förhållande till laget kan försvåra ledarskapet I jämförelse 

med de unga ledarna. 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Det råder en stor samstämmighet bland de unga ledarna kring föreningen och dess kultur. Även 

organisationsledarna och de unga ledarnas åsikter om föreningen och dess kultur 

överensstämmer väl. Föreningens verksamhet kännetecknas av tydligt definierade värderingar 

som bäst sammanfattas med i tre ord: gemenskap, engagemang och ständig utveckling. Det är 

dessa värderingar som hela arbetas med, både för att utveckla föreningen men även för att skapa 

en kontinuitet inom föreningskulturen. 

De grundläggande antagandena som föreningen bygger på visade sig vara gemenskap som 

beskrivs som det sammanhållande kittet i föreningen, både mellan ledare och spelare. 

Gemenskapen gör att det är svårt att senare lämna föreningen, vilket skapar förutsättningar för 

fortsatt deltagande i föreningen. Gemenskapen verkar även över laggränser. Denna gemenskap 

bidrar till den öppenhet och respekt för varandra inom föreningen som även den betonas som 

viktig av respondenterna. Attityderna som råder inom föreningen bidrar till en trygghet hos de 

unga ledarna. Föreningens inriktning, det vill säga vilket fokus föreningens verksamhet har, är 

en fråga som diskuteras hos respondenterna. Föreningen har för tillfället en tydlig inriktning 

mot den sociala och prestationsinriktade delen av idrotten samtidigt som det diskuteras om det 

inte skulle vara möjligt att föra in ett mer resultatinriktat tankesätt i föreningen. Detta för att 

bredda verksamheten och kunna vara en förening både för det sociala och det resultatinriktade, 

utan att frångå sina värderingar. 

Gällande de accepterade beteendena i föreningen styrs de primärt av värderingar. 

Värderingarna innehåller tydliga beteendeexempel att förhålla sig till som ledare. Dessa 

värderingars kärna både vidmakthålls inom föreningen men förändras samtidigt kontinuerligt 

för att utveckla föreningen. Värderingarna ses som centrala för föreningens ledarskap. De 

beteenden som lyfts fram av respondenterna återspeglas i de grundläggande antagandena som 

nämnts ovan. Man är som ledare en förebild i föreningen och den rollen tas seriöst. Samtidigt 

lyfts det att det kan vara svårt att direkt få reda på vad som förväntas av ledare, annat än att lära 

från andra erfarna ledare som redan verkat inom kulturen eller att noga sätta sig in i 

värderingarna. Kopplat till värderingar är förväntningar. Förväntningar från föreningen men 

även från andra ledare på ett visst beteende. Här lyfter respondenterna vikten av att följa 

värdergrunden men även att man som ledare har ett ansvar att prata med andra som faller 

utanför ramarna. Som ledare finns det även ett uppdrag att ge spelare en god utbildning, 

handbollsmässig och social, till sina spelare. Skulle ledare inte leva upp till förväntningarna 

avslutas oftast samarbetet. 

Genom värderingarna och förväntningar formas ett ledarskap. Men vad respondenterna ävenn 

lyfter fram som viktigt för att forma sitt ledarskap är externa utbildningar, såsom 

tränarutbildningar. Dessa bidrar dock oftast enbart med idrottsspecifika kunskaper och få 
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kunskaper om hur man blir en god ledare menar respondenterna. Även föreningsgemensamma, 

interna utbildningar lyfts som en kunskapskälla. Här lyfter dock respondenterna värdet av dessa 

för ledarskapet. Under dessa utbildningar får respondenterna tillgodogöra sig föreningens syn 

på ledarskap och värderingar. Den stora påverkansfaktorn gällande ledarskapets formande är 

dock de inofficiella inlärningstillfällena i form av interaktion med andra tränare, 

erfarenhetsutbyten och observationer av tränare, internt och externt. Respondenterna 

framhäver även tidigare tränare som en påverkansfaktor gällande ledarskapet. Det ses som 

viktigt av respondenterna att ha både formella utbildningar och inofficiella lärprocesser i 

formandet av ledarskapet. 

Föreningens sturkturella påverkan på de unga ledarna framkommer först och främst genom de 

institutioner för tränarskap som finns inom föreningen, framförallt handbollskolan och det 

mentorskap som finns där. Denna skola in i föreningens verksamhet och värderingar ses som 

viktig av respondenterna. En viss kritik riktas dock mot organisationen när man som ung ledare 

lämnar handbollskolan och ska ta egna lag. Då kan föreningens stöd minska och föreningen kan 

för de unga ledarna te sig väldigt liten. Andra faktorer som respondenterna lyfter fram som 

påverkar från föreningens håll är en bakgrund inom föreningen, som spelare och ledare, för att 

lära sig föreningens kultur. Samtidigt skapar denna kultur en identitet som ledare och spelare 

inom föreningen som respondenterna framhåller som viktig. Slutligen är fördelningen av ansvar 

till ledare inom föreningen, vilka som inbjuds till utbildningar eller rekryteras som ledare samt 

vad det är som belönas kring ledarskap inom föreningen olika redskap som föreningen 

använder för att befästa kulturen. Dessa redskap lyfts fram av samtliga respondenter som 

viktiga för att befästa en kultur men även forma ett ledarskap.   

6. Diskussion  

I följande del diskuteras resultaten utfirån de olika teman och kategorierna. 

6.1 Grundläggande antaganden 

De grundläggande antagandena inom föreningen är grunden för kulturbildning. Det är på dessa 

antaganden som värderingar vilar och beteenden och tankesätt skapas utefter. Det är dessa 

antaganden som föreningen ser som nycklar till framgång i sin verksamhet och som tillsammans 

med värderingar och mer abstrakta kulturbärande objekt skapar ett föreningsspecifikt ledarskap 

som ledare socialiseras in i. Det är detta föreningsspecifika ledarskap som hålls högt av de unga 

ledarna i föreningen och som skapar deras identitet som ledare i föreningen. Samtidigt så är de 

grundläggande antagandena ingenting som reflekteras över hos ledarna, de tas för givet. Det 

kan därmed vara svårt att identifiera det som tas för givet och vad som behöver förändras på 

den grundläggande nivån. Det kan vara enklare att förändra kulturen på de mer ytliga nivåerna 

men därmed inte komma åt vad som faktiskt är kärnan inom föreningen och som är det som 

behöver förändras.  

Gemenskapen inom föreningen framhålls som en viktig del. Trots att föreningen möter 

logistiska svårigheter och strukturella problem med att hålla ihop föreningen jobbar man för att 

hålla ihop gemenskapen. Det är viktigt att föreningen är enhetlig och att det inte bildas några 

föreningar inom föreningen som skapar en egen kultur, emotsägande föreningens. Detta 

kontinuerliga arbete är centralt för att bygga en kultur.  Det som också framhålls är vikten av en 

gruppkänsla och en tillit till varandra. Den familjära stämningen och öppenheten i föreningen 

gör att det skapas en gruppidentitet hos ledarna. En grupp där man hjälper varandra vid 

problem och svårigheter. Att gruppen uppvisar enhetligt beteende, delade antaganden och 

värderingar och dess samstämmiga kultur kan hjälpa en grupp igenom svårigheter och verka 

sammanhållande (Fairley och Tyler, 2009). Samtidigt menar de unga ledarna att denna 

gruppidentitet gör det svårt att lämna föreningen. Därmed skapar gruppidentiteten goda 
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förutsättningar för att fortsätta deltagandet i föreningen, även efter avslutad spelarkarriär. 

Gemenskapen är därmed en viktig deli rekryteringen för föreningen. 

Gemenskapen skapar också, genom att tydligt definiera hur man gör saker och ting inom 

föreningen, en trygghet och stabilitet som ger ett meningsskapande för individer. Denna 

kulturella praktik hjälper unga ledare i att hitta sin roll inom föreningen (Giorgi, Lockwood & 

Glynn, 2015). Det leder till en öppenhet och tillit till varandra  som ledare och förebild i inom 

föreningen och därmed en djupare mening i rollen att vara ledare. 

Det som är föreningens inriktning är, som mycket av idrottsrörelsen, tudelat. Denna betoning 

präglar de grundläggande antaganden och de värderingar som föreningen jobbar utefter. 

Föreningen skall skapa förutsättningar för alla individer att utvecklas, både som idrottare och 

som samhällsmedborgare. Denna dubbla roll som idrottsföreningen och dess tränare antar är 

intressant att diskutera på många sätt. 

Idrottsföreningar, beroende på dess inriktning, finns till för att tillhandahålla idrott och 

förutsättningar för att utvecklas inom idrotten. Samtidigt kan idrottsföreningars struktur och 

förhållningssätt skapa hinder för vissa att delta i verksamheten (Larsson och Meckbach, 2012). 

Denna dubbla roll som idrottsrörelsen har i socialisationen handlar både om att den innehåller 

den kultur som ska socialiseras in i samtidigt som den är mediet som ska underlätta 

socialisationen (Allison, 1982). Fokuset på prestation  över resultat i föreningen är något som är 

tydligt uttalat men samtidigt så finns det en tendens mot att föra in mer resultatfokusering i 

föreningen, kombinerat med prestationsfokuset. Resultatfokuset skulle då gynna utvecklingen 

hos individerna men även hos föreningen som skulle få ett bättre renommé och bli mer attraktiv 

som verksamhet. Att kunna balansera en vinnarkultur med ett socialt fokus är en utmaning för 

föreningen. Att kunna satsa tillräckligt på resultat för att attrahera och behålla spelare samtidigt 

som man är tillräckligt socialt inriktad för att behålla de spelare som inte vill satsa på sin idrott. 

Samtidigt kan man inte heller mäta all utveckling utefter resultat på handbollsplanen, 

föreningens värde är inte bara relaterat till vinster och förluster. Detta sätter tränarna i en 

komplicerad situation. Tränarskap handlar mycket om dubbla roller. Dels handlar det om att  

lära ut idrottslig teknik och taktik men samtidigt även lära sina spelare de värderingar och den 

ideologi som föreningen och idrotten i stort står för. Mycket av tränarskapet äger också rum i en 

starkt normativ miljö som tjänar till att starkt förstärka de värderingar och normer som är 

inneboende i idrotten, exempelvis resultatfokus (Cushion och Jones, 2014). Detta karaktäriseras 

i föreningen av just det faktum att ledarna uttrycker sig att ha ett ansvar mot alla individer 

handbollsmässigt och socialt, oavsett ambitionsnivå.   

Samtidigt ska tränarna förhålla sig till Riksidrottsförbundets värderingar kring idrott 

(Riksidrottsförbundet, 2009) och föreningens värderingar. Förhoppningsvis så överensstämmer 

dessa någorlunda. Då tränarskap sker i en miljö starkt präglad av värderingar så blir 

tränarskapets uppgift i socialisationen av individer genom idrott starkt kontrollerad av kulturen 

inom föreningen och dess verksamhet (Cushion och Jones, 2014). Det gäller för föreningen att 

uppnå en balans mellan den sociala delen av ledarskapet och den idrottsliga delen av 

ledarskapet. Föreningens uppdrag i den sociala kontexten blir att socialisera in individen genom 

idrott, alltså vilka värderingar och normer man lär sig genom idrotten (Allison, 1982). Därmed 

spelar föreningens kultur och struktur en stor roll i vad man socialiseras in i, även som ledare.   

Ledare är inom idrottsrörelsen förmedlare av mening (Girginov, 2010). Denna mening är styrd 

av kultur och normativa föreställningar och syftar till att förstärka vissa kulturella praktiker. 

Därmed blir det viktigt inom föreningen att det finns en tydlig väg att gå även vid sådana här 

balansgångar såsom resultat- eller prestationsfokus. Att försöka integrera dessa två begrepp och 

tydligt kommunicera detta till sina medlemmar för att underlätta för sina tränare i deras 

förmedlande av föreningens värderingar till de aktiva och inom tränargruppen.     
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6.2 Accepterade beteenden och tankesätt 

Centralt för föreningens verksamhet är dess värderingar. Värderingarna bidrar till att skapa en 

mening och en trygghet i ledarskapet samt att befästa en kultur hos de unga ledarna. Därför är  

det viktigt att veta vilka värderingar som förmedlas och hur de förmedlas. Samtidigt så handlar 

ledarskapet mycket om att förmedla värderingar. Därmed blir det viktigt att de värderingar man 

har som ledare stämmer överens med föreningens och idrottens. Det är intressant att lyfta fram 

att ledarskapet ses som att man är en förebild och att man ska föregå med gott exempel och 

agera efter klubbens värderingar. Denna roll kan vara tudelad. Antingen ses den som pressande 

för tränarna eller så är det en självklarhet. 

Den förväntan som finns på ledare inom föreningen att följa de värdegrunder som existerar gör 

att ledarskapet används för att vidmakthålla värderingarna inom föreningen. Att hålla fast vid 

värderingarna och den fastslagna inriktningen skapar en kontinuitet och bygger en stark kultur. 

Detta beskrivs också av Trice och Beyer (1991). Det som vidmakthålls är både en förenings 

värderingar samtidigt som det är den specifika idrottens normer och värderingar som till viss 

del format föreningens värderingar. Vidmakthållandet av destruktiva normer kan då ibland vara 

starkt och djupt grundat (Cushion och Jones, 2014).  

Samtidigt kan ledarskap användas som en stark katalysator till förändring (Girginov, 2010; 

Frontiera 2010; Trice och Beyer, 1991). Att man som förening hela tiden är villig att utvecklas, 

via exempelvis projekt skapar en dynamisk kultur som hela tiden förändras men behåller sin 

kärna. Här har ledare en stor roll i förändringsprocessen, både i att initiera idéer men även att 

kommunicera sina förslag till styrelsen. En kommunikation som dock ibland försvåras av att det 

ibland i föreningen är långa kommunikationsvägar till styrelsen. I alla fall för vissa ledare. Det 

kan därmed diskuteras om det existerar en dold hierarki inom föreningen mellan ledare, där 

vissa får mer plats än andra. Inom föreningen har dock ledarna ett stort eget spelrum kring sin 

verksamhet inom värderingarna och förslag till förändringar tas emot av styrelsen. Det ses 

nästan som ett krav att höra av sig om något inte fungerar. Ledare kan därmed förändra sin 

situation inom föreningen.  

När det kommer till att vidmakthålla eller förändra föreningens arbete för att förbättra 

verksamhetens kultur är frågan om vem man lyssnar på. Om unga ledare får göra sina röster 

hörda och verkligen kunna påverka. Att som äldre ledare med ett konsensus kring vissa frågor 

styra verksamheten kan ses som väldigt förändringsfientligt. Något som även Larsson och 

Meckbach (2013) lyfter fram. Det kan existera olika synsätt på hur förändring i en förening och 

en kultur ska ske beroende på ålder och erfarenhet hos ledaren. Nyckeln är att få in idéer från 

alla delar av verksamheten och att arbeta för att alla ska vara nöjda med det som ledare sedan 

ska förmedla och vidmakthålla.  

Föreningens värderingar är tänkt att fungera som ramar och därefter får ledarna tillsammans 

med sina lag skapa beteenden och tankesätt för sina lag. Här finns det utrymme att anpassa sin 

kultur efter laget men samtidigt att sätta sin egen prägel på en grupp, inom vissa ramar, både 

satta av föreningen men även via sitt eget ledarskap. Det är även här en balansgång mellan ett 

vidmakthållande och ett förändrande ledarskap. Att våga anpassa kulturen i sin egen grupp 

samtidigt som man förhåller sig till den i föreningen rådande kulturen. Det finns nackdelar med 

ett konservativt ledarskap, såsom att inte förändras för att bryta trender eller inte följa med i 

utvecklingen, men det finns även nackdelar med ett förändrande ledarskap, som att skapa 

föreningar i föreningen och därmed urvattna föreningens kultur.  

De förväntningar som finns på ledare är också en del i socialisationen av ledare. 

Förväntningarna är baserade i kulturen i föreningen eller laget och beteenden och tankesätt 

sätter ramarna för förväntningarna (Eliasson, 2009). Som ledare socialiseras man i den kultur 

som man befinner sig i och de förväntningar som kommer med kulturen i en ledarroll. Det finns 

en kultur i föreningen av ledarkontroll. Att ledare tar ett ansvar i upprätthållandet av beteenden 

och värderingar som gäller för föreningen och  att det inte ses som något konstigt. Om man inte 

lever upp till förväntningarna som ledare tas det upp, antingen inom ledargruppen för laget eller 
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i föreningens styrelse. Det verkar dessutom finnas grader av förseelser. Brister i kunskap leder 

till utbildning medan att brista mot värderingar är allvarligare och leder till att man inte får vara 

kvar inom föreningen. Vid en konflikt mellan värderingar är det ett vanligt förfarandesätt att 

avbryta samarbetet om man inte har samma syn på saker (Allison, 1982). 

Samtidigt så är det enligt föreningen omöjligt att ställa krav på ideella ledare, förväntningar har 

de dock. Förväntningarna är ofta outtalade utan är något som tas för givet. Det kan vara så att 

uttalade förväntningar kan tolkas som krav och därmed skapa press på de unga ledarna vilket 

leder till att de avslutar sitt uppdrag. En ideell förenings största rekryteringsbas är deras egna 

verksamhet, de får ta den hjälp som erbjuds. De har inte råd att tacka nej till erbjuden hjälp 

alltså kan föreningen inte ställa några krav på sina ledare.  

Beteenden skapar ett ledarskap. Till grund för beteendena ligger ledarens personliga egenskaper 

och värderingar och erfarenheter som till viss mån är kulturellt betingade via en idrottslig 

bakgrund samt idrottsliga särdrag. Dessa karaktäristika skapar grunden för ett faktiskt  

beteende och tankesätt. Tillsammans med ett förväntat beteende som bestäms från föreningen i 

form av beteendeexempel och tankesätt och från den kulturella, idrottsliga kontexten i form av 

de för idrotten kulturella särdragen. Kombinerat med ett av föreningen föreskrivet beteende, 

som förmedlas via värdegrunden, socialiserar förväntade beteenden och tankesätt in ledare i ett 

ledarskap via beteenden. Detta är något som beskrivs av Fahlström (2004). Det är något som 

visas i föreningen genom att bakgrunden spelar stor roll hos de unga ledarna och dess 

ledarskap. Värderingar, positiva occh negativa, spelar roll. Det kan handla om både personlighet 

och personliga värderingar. Det ska dock betonas att det handlar om beteenden och tankesätt, 

inte resultatmässiga förväntningar samt att kunskapsmässiga luckor inte leder till att man inte 

får vara kvar i föreningen.    

Dessa beteenden och tankesätt är något som tas för givet hos de unga ledarna och de har lärts in 

via en egen bakgrund inom föreningen som spelare eller ledare och sina tidigare tränare. 

Därigenom har ledare socialiserats in i föreningens värderingar, och därigenom anammat en 

kultur, ofta omedvetet. Den inskolning som sker i ett system som är föreningens förfarandesätt 

ger verktyg som ledarna har att använda för att skapa sitt eget ledarskap. När man som ny 

ledare kommer in utifrån anpassar man sig, enligt respondenterna, ganska fort. Kulturen är för 

dem påtaglig och lätt att socialiseras in i. Stämmer dessutom värderingarna med ens egna  

värderingar går processen smidigare. 

6.3 Att forma ett ledarskap 

Idrottsspecifik kunskap och utbildning är något som värderas högt av föreningen och är därför 

viktig för föreningens fortsatta utveckling och framgång. Föreningen är därför mån om att 

skicka tränare på utbildningar, både externa och interna.  De externa utbildningarna bidrar med 

kunskapen om idrotten och sedan är det upp till föreningen att bidra med den specifika kulturen 

som gäller i föreningen för att forma ledarskapet. Det är konstaterat att det tränare tar med sig 

från formella utbildningar är idrottsmässig kunskap och det främsta inlärningssättet för det är 

via erfarenhetsutbyten och vissa formella utbildningar (Mesquita, Isidro & Rosado, 2010; 

Wright, Trudel och Carver, 2007).  

De externa utbildningarna fungerar därmed inte som kulturbärare i den utsträckningen vilket 

även försvårar en gemensam idrottslig kultur. Samtidigt så är det en inkörsport in i idrotten för 

den som inte har bakgrunden och en möjlighet för ledare att upptäcka andra föreningskulturer 

gestaltat av andra ledare. Man testar därmed sina egna värderingar gentemot andra.  Detta kan 

stärka den egna kulturen eller leda till en utveckling av kulturen (Schein, 2010). 

I de interna utbildningarna kan föreningen styra innehållet och därmed förmedla det som de 

önskar förmedla gällande ledarskap och beteende. Därmed blir interna, formella utbildningar en 

stark kulturbärande enhet inom en förening. Fortfarande ingår ett moment av styrning inom 

utbildningarna men erfarenhetsutbytena blir mer inriktade mot den egna kulturen och hur man 

ska bete sig inom sin förening vilket stärker den egna kulturen, utan att jämföras mot andra. Ett 
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kontinuerligt arbete med den egna kulturen leder till att kulturen växer sig stark och tydlig att 

socialiseras in i via exempelvis värderingar och verktyg (Giorgi, Lockwood & Glynn, 2015; 

Schein, 2010). 

Vikten av ett mentorskap för att socialiseras in i en ledarroll får inte underskattas. Dock är det 

viktigt att hitta, för föreningen, rätt personer som kan hjälpa de unga ledarna. Mentorerna bör 

vara insatta i föreningens värderingar samtidigt som de besitter annan kunskap om ledarskap 

att förmedla till ledarna. Ett mentorskap innebär både en formell styrning men även en 

informell påverkan på ledarskap via goda exempel eller diskussioner om ledarskap. Bland det 

viktigaste är dock den stödfunktion som mentorskapet bidrar med för de unga ledarna.  

De informella lärprocesserna är de vanligaste processerna och de sker ofta omedvetet. Oftast är  

det inte heller uttalat vad det är som förmedlas eller vad som tas upp av individer. Att som 

ledare förkroppsliga en kultur eller värdegrund är inte något som är uttalat. Det sker omedvetet. 

Likadant är det som tas upp i diskussioner ofta inte planerat i förväg. Tränare har ett eget ansvar 

för sin utveckling i och med att välja vad de ska prata om och vem de ska prata med. Vanligen 

sker lärandet via diskussioner med eller observationer av andra tränare och hur de bedriver sin 

verksamhet, antingen under tränarforum eller under en träning i hallen. I och med föreningens 

öppna förhållningssätt och gemenskap uppmuntras social interaktion med andra tränare, både 

för att sprida handbollsmässig kunskap men också för att diskutera och vidmakthålla vissa 

kulturella element, som beteende och tankesätt. Det informella utbytet ses av många forskare 

som den starkast bidragande orsaken i formandet av ett ledarskap (Wilson, Bloom & Harvey, 

2010;Wright, Trudel & Carver, 2010; LeMyre, Trudel & Durand-Bush, 2007).  

En annan informell lärprocess som lyfts fram är tidigare tränares påverkan på ledarskapet. Här 

visar det sig att man tar efter tidigare tränare men att man också väljer bort icke-önskvärda 

beteenden hos tidigare tränare. Man skapar sig helt enkelt ett eget ledarskap baserat på bra 

saker hos tidigare tränare, sina egna värderingar men även motsatsen till det man inte gillade 

hos tidigare tränare. Tidigare tränare kan också fungera som en inspirationskälla i att fullfölja 

en ledarkarriär. Tidigare erfarenheter skapar ett perspektiv på och en relation till ett ledarskap 

som blir viktig för de unga ledarna när de själva ska utveckla sitt ledarskap. Att kunna modellera 

på andra ledare, via kommunikation eller via observation, hjälper socialisationsprocessen in i ett 

ledarskap. Detta visas av bland annat Wilson, Bloom och Harvey (2010) och LeMyre, Trudel och 

Durand-Bush (2007). 

Även vikten av att ha andra unga ledare att prata med är en viktig del i ledarskapet. Att vara 

många i en liknande situation, som delar samma problem, skapar en möjlighet för utbyten 

mellan unga ledare. Att hela tiden kunna prata ledarskap och värderingar med någon i samma 

ålder som är på samma nivå erfarenhetsmässigt utvecklar individernas ledarskap och stärker 

föreningens kultur. Att föreningens gemenskap och värderingar tillåter utbyten och att man inte 

blir isolerad eller utlämnad som ledare gör att ledarskapet ses som mer positivt hos de unga 

ledarna. 

Att ingå i ett ledarteam eller att gå som assisterande tränare bakom någon mer erfaren kan 

också leda till utveckling av ledarskapet (LeMyre, Trudel & Durand-Bush, 2007). Dels har man 

någon att förhålla sig till i ett slags inofficiellt mentorskap som både kan lära ut ledarskap och de 

gemensamma värderingarna men även förmedla den idrottsmässiga kunskapen. Detta har varit 

ett väldigt vanligt sätt i föreningen att socialisera in ledare i ledarskapet. Det har setts som en 

viktig del i ledarskapet, att inte bara bli inkastad som huvudtränare för en grupp och helt 

plötsligt ha allt ansvar. Det är för föreningen en strukturell fråga att tillhandahålla möjligheten 

för unga ledare att börja sin ledarkarriär med stöd av någon. Något som ibland blir svårt att 

efterfölja när det blir angeläget, på grund av exempelvis ledarbrist, att använda sig av 

tillgängliga ledarresurser utan en tillräcklig stödapparat. I början av en process behövs mer stöd 

från föreningen och andra ledare. Då är man som ung ledare mer mottaglig för instruktioner och 

råd från andra men allt eftersom man växer in i rollen blir man mer och mer självsäker och 

börjar interagera med andra på lika villkor. Det blir ett sorts hierarkiskt förhållande i början, 
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någon som kan mer skall lära den som kan lite mindre, dock utan att påpeka det faktiska 

förhållandet mellan de två parterna. De erfarenheter som mer erfarna tränare besitter är viktiga 

för ledarskapet hos nya tränare. Som ny tränare påverkas man av något som definieras av mer 

erfarna tränare, i detta samspel plockar man upp de normer som finns för ledarskap inom 

föreningen och de redskap som tränare använder för att underlätta sitt arbete som tränare 

(Cushion, Armour & Jones, 2003). 

6.4 Kulturell påverkan 

De redskap som används av föreningen (efter Schein, 2010) för att fästa kulturen hos sina nya 

ledare är många. Framförallt handbollskolan och det föreningsspecifika spelet som ses som  

strukturella redskap. Där erbjuds ledarna både formellt mentorskap men också informella 

möjligheter till utveckling såsom observation av och diskussion med andra ledare. Detta är ett 

exempel på stödjande miljöer som föreningen jobbar med. De ungdomar som vill bli ledare 

genomgår denna tränarskola i föreningens regi och därmed formar föreningen ledarna utefter 

sina värderingar och sin kultur. Stödjande miljöer är någonting som är viktigt för ungdomar 

som vill bli och fortsätta som ledare (Larsson och Meckbach, 2012) och med relativt små medel 

och åtgärder kan man få ungdomar att vilja bli och stanna som ledare. Detta är någonting som 

gynnar föreningen i längden. Föreningen har här också ett tillfälle att verkligen skapa en 

kontinuitet i sin verksamhet med unga ledare och att konceptualisera rollen som ung ledare.  

Ett annat redskap som befäster kultur är rekrytering och rekryteringsprocesser.För en ideell 

förening är det ett måste att rekrytera från de egna leden, man är beroende av unga ledare och 

föräldratränare. Föreningar på en viss sportslig nivå har andra förutsättningar att rekrytera 

tränare med erfarenhet och är därför inte i lika stort behov av unga ledare. Då menas föreningar 

med en idrottsligt framgångsrik kultur som kan rekrytera gamla spelare med bakgrund i 

föreningen eller utomstående och få en idrottslig effekt. Därigenom rekryteras och förekommer 

inte unga ledare på samma sätt inom vissa föreningar på en viss idrottslig nivå. I den aktuella 

föreningen sker rekryteringen av unga ledare via att alla ungdomar i en viss ålder tillfrågas om 

att bli ledare i någon form och sedan är det upp till varje individ att bestämma. Här kan 

förebilder och kompisar samt bakgrunden i föreningen spela en roll för beslutet att vilja bli 

ledare. Därmed undanröjs till viss del detta att ungdomar inte blir tillfrågade om att anta en 

ledarroll som Redelius (2007) beskriver. Det som är det lite mer problematiska är att behålla 

dem som ledare och därmed förbättra i rekryteringen. Här lyfter Redelius (2007) fram vikten av 

att göra ledarskapet begripligt, meningsfullt och hanterbart. Här spelar kulturen en stor roll för 

att sätta ledarskapet i ett sammanhang och förmedla det föreningen står för och vikten av unga 

ledares roll i föreningen. 

Dock så finns ett problem med de stödjande miljöerna i övergången från handbollskolan till den 

övriga verksamheten. Det finns en åsikt om att föreningen här har en tendens att ’krympa’ för de 

unga ledarna och det finns en känsla av isolering. Det finns en viss tendens till tankesättet att så 

länge resultaten är bra så ifrågasätts inte ledarskapet eller att man då som ung ledare inte 

behöver hjälp i någon större utsträckning. Detta skapar att man inte känner något behov av att 

använda de stödfunktioner som finns, då man istället pratar mycket med övriga ledare om 

ledarskapet. 

Kopplat till kulturen och meningsfullhet så menar många av respondenterna att ledarskapet i 

föreningen har gett dem en identitet och att det definierar en del av dem själva. Att 

värderingarna som föreningen och individerna har sammanfaller stärker identifikationen med 

föreningen samtidigt som den stadfäster vissa kulturella praktiker som kan vara både 

föreningsspecifika och idrottsligt specifika. Exempelvis hur verksamheten ska bedrivas. En 

föreningsidentitet utvecklas hos ledarna genom kontinuerlig påverkan från föreningens 

värderingar och andra ledare inom föreningen. Denna identitet underlättar för ledare att ta 

steget och bli mer involverad i föreningen. Föreningsidentitet och idrottslig identitet är något 

som även Fahlström (2001) betonar som viktigt för att fortsätta inom idrotten som ledare.  
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I identitetsbyggandet hjälper även bakgrunden inom föreningen till. Att under en tid ha 

påverkats av miljön och individer i miljön och socialiserats in i en kultur som råder inom en 

förening gör att man identifierar sig med föreningen och idrotten och underlättar beslutet att bli 

ledare (Larsson och Meckbach, 2013; Wilson, Bloom & Harvey, 2010;LeMyre, Trudel & Durand-

Bush, 2007; Fahlström, 2001). Den idrottsliga bakgrunden både underlättar och formar ett 

senare ledarskap då man vet vad idrotten handlar om och vad som förväntas av en ledare från 

föreningshåll. Bakgrunden spelar dessutom en roll i en rekryteringssynpunkt. För att bli 

rekryterad bör du ha en bakgrund inom föreningen, då det är därifrån deras rekrytering sker. 

Den kunskapsmässiga bakgrunden spelar ingen roll. Detta står i viss kontrast med Larsson och 

Meckbach (2013) som menar att en idrottslig bakgrund är ett krav för att bli rekryterad som 

ledare inom organisationer. Dock ska poängteras att ledare med bakgrund i föreningen även har 

anammat kulturen i föreningen. 

Att beskriva unga ledare som en av de viktigaste kulturbärarna inom föreningen eftersom de 

varit med under hela resan sedan nystarten och mena att det är de som är hjärtat i föreningen 

visar att bakgrunden och den socialisering in i kulturen som bakgrunden medför verkligen har 

en betydelse för ledarskapet. Dessutom menas att det unga ledarskapet på många sätt är att 

föredra framför det ofta förekommande föräldratränarskapet. Detta då unga ledare upplevs ha 

en närmare kontakt med idrotten och inte har någon son eller dotter att ta hand om i laget som 

kan påverka ledarskapet. Ett föräldratränarskap kan ofta ske som en förutsättning för att barnet 

ska hålla på med idrott och då kan det finnas bristande intresse hos föräldern. En ung ledare 

brinner oftast för sin idrott och vill förmedla det idrotten gett dem till andra och blir därmed 

kanske mer engagerad i sitt ledarskap. Dock kan den erfarenhetsbrist i at hantera situationer 

utanför planen som ibland finns hos unga ledare vara en faktor som försvårar ledarskapet. Det 

ska dock påpekas att många gånger är en blandning av erfarenheter bra i ett tränarteam. Det är 

inte bara det idrottsliga som behöver klaras av i ett lag utan även det sociala och kontakter med 

exempelvis föräldrar. Något som inte är helt lätt som ung ledare. Förtroendet för unga ledare är 

i föreningen stort. Ett förtroende som grundar sig i en vetskap om att den unga ledaren klarar av 

ledarskapet eftersom man formats av föreningen och dess kultur. 

Det som uppmärksammas i föreningen är ytterligare ett redskap för att bygga en kultur. 

Föreningen uppmärksammar gärna ett gott ledarskap enligt föreningens värdering eller en 

utveckling av ledarskapet. Både via materiella gåvor som stipendier men även via en klapp på 

axeln och ett samtal om ett bra arbete. Genom att uppmärksamma arbete enligt vad föreningen 

står för solidifieras kulturen inom föreningen och skickar signaler om ett önskat uppträdande. 

Exempel på belöningar och uppmärksamhet kan vara utbildningar och vilka som får gå dem.  

Fördelningen av deltagande och ansvar inom föreningen är också ett sätt att fästa en kultur. 

Genom att fördela ansvar för inköp eller utbildningar till olika ledare eller låta ledarna bedriva 

sin verksamhet utan större inblandning skapar en tillit och en trygghet i föreningen. Man litar 

på sina ledare och att de vet vad de vill ha eller att de bedriver verksamheten utefter riktlinjerna. 

Detta skapar å sin sida att ledarna vill växa och utvecklas för att gynna och utveckla föreningens 

verksamhet. Att dessutom som förening bjuda in ledare till att påverka verksamheten och de 

värdegrunder som finns är också ett sätt att uppmärksamma ett gott arbete. Antingen om man 

blir inbjuden till ett ledarmöte där värdegrunder diskuteras eller om man blir inbjuden till 

processarbetet med styrelsen så har man möjlighet att påverka sin verksamhet. Inbjudan till 

processarbetet ses som en större belöning eftersom man där blir mer utvald. Dock verkar det 

inte finnas några specifika kriterier annat än att man anses ha något att bidra med. Detta går 

tvärtemot vad Larsson och Meckbach (2013) säger att det finns en misstro mot unga ledare i 

ledarskapsroller inom organisationer. 

6.5 Slutsatser 

De grundläggande antagandena inom föreningen ligger till grund för de beteenden och tankesätt 

som konkretiseras och definieras av föreningens värdegrund och värderingar. De abstrakta 

kulturbärarna såsom klubbmärken, kläder och språk definieras och får mening via 
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värderingarna (Schein, 2010). Ledarskapet påverkas av dessa underliggande kulturella nivåer 

och det skapas ett föreningsspecifikt ledarskap som ledare i föreningen socialiseras in i. 

Ledarskapet i föreningen är därmed kopplat till kulturen, eller brist på kultur, som råder inom 

föreningen. 

Ledarskapet och kulturen vidmakthålls eller förändras via ledarna. Ledarna har en nyckelroll i 

att via sitt ledarskap förmedla föreningens kultur till sina spelare och andra runt sitt lag. Detta 

skapar en idrottslig och social bakgrund för spelarna att socialiseras in i. Tränare med 

erfarenhet som spelare och ledare inom föreningen har internaliserat vad föreningen står för 

och dess kultur och ses därför som, det något diffusa begreppet, kulturbärare. 

Kulturen internaliseras dels via en bakgrund i föreningen men även via värderingar och policys 

samt vad som uppmärksammas inom föreningen, vilka som får gå utbildningar, hur ansvar 

fördelas, hur rekrytering sker och hur pass aktivt man får delta i föreningens arbete (Schein, 

2010). Denna process ser olika ut i olika föreningar, då varje förening prioriterar olika saker och 

använder olika redskap. 

Föreningens struktur har en stor betydlese som kulturellt redskap. Att ha fungerande 

mentorskap eller institutioner som stöttar unga ledare spelar en stor roll i behållandet av unga 

ledare. Föreningens struktur, de kommunikationsavstånd som finns inom föreningen samt olika 

stödjande miljöer är kulturellt betingade inom föreningen och fungerar därmed gynnsamt för 

att socialisera in individer i ett ledarskap. 

Kulturen, i form av exempelvis värderingar och verktyg för ledarskap, förmedlas sedan via dessa 

kulturbärare med hjälp av informella och interna formella processer till nya ledare inom 

föreningen (Wilson, Bloom & Harvey, 2010; LeMyre, Trudel & Durand-Bush, 2007; Cushion, 

Armour & Jones, 2003). 

Slutligen så har föreningens förväntningar på att ledarna agerar inom de kulturella ramarna en 

effekt på ledarskapet och socialisationen in i ledarskapet. Även här spelar en bakgrund i 

föreningen en roll då man vuxit upp med de värderingar och antaganden som existerar inom 

föreningen och därmed de förväntningar på individer som verkar inom föreningen. Trots att 

kultur är ett svårdefinierat begrepp som oftast tas för givet, som alla föreningar definierar olika, 

så visar intervjuerna de unga ledarnas och organisationsledarnas bild av föreningens kultur och 

deras påverkan på deras ledarskap.  

7. Metoddiskussion 

Det är svårt att generalisera de resultat som detta arbete gett eftersom antalet respondenter är 

lågt och tagna från en grupp, samt att urvalet inte är helt slumpmässigt. Generalisering är dock 

inte målet med detta arbete utan målet har varit att belysa hur det ser ut i en specifik förening. 

Alla föreningar är unika och agerar efter olika förutsättningar. Hade olika föreningar jämförts 

hade informationen kunnat användas för att ge en bredare bild av fenomenet. 

Organisationsledarna representerade föreningens åsikter kring kultur och ungt ledarskap och 

användes mycket för att få en förståelse av föreningen och höra vad organisationsledare önskar 

speglar föreningen och sedan använda dem i analysen tillsammans med vad de unga ledarna 

säger. Det rådde en stor samstämmighet mellan ledarna gällande föreningens kultur och 

påverkan. Respondenternas överlag positiva åsikter kring föreningen och dess kultur har 

återgetts korrekt. 

Det går även att diskutera hur det faktum att författaren haft viss erfarenhet av föreningen 

tidigare påverkat intervjusituationen. På ett sätt underlättar det kontaktskapande och att bygga 

förtroende under intervjuerna men kan också leda till att vissa saker tas för givet eller inte 

uttalas under intervjuerna eller att intervjuaren kan ha en påverkan på individen som leder till 

socialt acceptabla svar eller skevheter i svaren. Dock var det ett tag sedan författaren hade 
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samröre med föreningen och mycket har ändrats under den gångna tiden. Interaktionen mellan 

intervjuare och intervjuad underlättade för intervjun eftersom intervjuer ansikte-mot-ansikte 

skapar möjligheter att läsa kroppspråk och andra signaler. Det var därför positivt att de flesta 

intervjuerna kunde hållas ansikte-mot-ansikte.   

Att ta reda på kultur via intervjuer kan vara svårt vilket gjorde frågeformuleringen en aning 

problematisk vilket ledde till att svaren ibland blev otydliga eller upprepade. Den mänskliga 

faktorn kan även ha påverkat svaren exempelvis genom att missuppfatta frågor eller att inte ha 

erfarenhet av det som efterfrågas i frågan. Detta kan ha påverkat reliabiliteten gällande 

frågorna. Även dokumentens karaktär som officiella dokument kan påverka dokumentens 

utformning, det som kommuniceras är gjort för att skapa legitimitet eller marknadsföra 

föreningens verksamhet. 

Hade det funnits mer tid hade en observation varit aktuell för att komplettera informationen 

från intervjuerna och möjliggöra ytterligare analyser. Samtidigt handlar det om individers 

erfarenheter av fenomenet vilket gör intervjuer lämpliga.   

7.1 Bidrag till forskningen 

Min förhoppning med detta arbete har varit att belysa kulturell påverkan på ledarskap hos unga 

ledare i en förening. Genom att lyfta fram unga, ideella ledares perspektiv och erfarenheter så 

kan forskningsfältet breddas, då unga ledare tidigare inte varit fokus för liknande arbeten. Jag 

hoppas även kunna belysa vikten av att känna till vad som bidrar till en föreningskultur och hur 

en förening påverkar sina ledare och medlemmar och formandet av ledarskap.  

7.2 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka den kulturella påverkan som finns på unga ledare under 

en längre period och via observationer eller liknande. Att sätta föreningskulturen i en kontext av 

en idrottslig kultur och se hur den idrottsliga kulturen påverkar föreningskulturen 

värderingsmässigt och vilka grundläggande antaganden som finns inom specifika idrotter. Det 

hade dessutom varit intressant att jämföra kulturell påverkan hos dels föreningar inom samma 

idrott men också föreningar inom olika idrotter, för att se om den idrottsliga kulturen ser 

annorlunda ut och hur den påverkar. Ett annat perspektiv skulle kunna vara att titta på 

föreningar på olika idrottslig nivå. 

Något annat att studera skulle vara olika föreningars arbetssätt och vilka redskap de använder 

för att etablera eller förändra en kultur inom föreningar och hur de kommunicerar ut kulturen 

till sina medlemmar. Samt även organisationens struktur och hierarki och dess påverkan på 

ledarskap. Kopplat till detta skulle det vara intressant att undersöka starka ledares påverkan på 

kulturen och vad som händer vid ett skifte av ledarskap på styrelsenivå inom föreningen. 

Det skulle dessutom vara intressant att närmare studera de informella processer som formar ett 

ledarskap, hur de ser ut och vad som förmedlas och tas in. Vad som anammas av unga ledare i 

mötet med äldre ledare och vad äldre ledare tar med sig från sådana möten. 
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Bilaga 1 Introduktionsbrev till informanterna 
Hej, 

Jag heter Patrik Bengtsson och går termin 6 på Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå 

universitet. Jag gör mitt examensarbete om föreningskultur och ungt ledarskap och vilken 

påverkan föreningskulturen har på formandet av ett ledarskap. Därmed blir det aktuellt att 

intervjua både organisationsledare och unga ledare. Jag kommer att genomföra dessa  

intervjuer och undrar nu om du har möjlighet och vilja att delta.  

Ditt deltagande är helt frivilligt.  

Intervjuerna kommer att ta cirka 45-60 minuter att genomföra och kommer att spelas in. 

Inspelningen är enbart för att underlätta transkriberingarna och kommer att raderas efter 

arbetet är färdigställt. Du kommer att vara anonym genom hela rapporten och dina svar 

kommer att hanteras anonymt och enbart av författaren till arbetet. Dina svar kommer enbart 

att användas till detta arbete och inget annat. Transkriberingen av intervjun kommer att skickas 

till dig för genomläsning om du så önskar. Du kommer även att få ta del av den färdiga 

rapporten om du så önskar. 

Du har närsomhelst rätt att avbryta intervjun eller inspelningen samt att hoppa över frågor. Om 

du väljer att avbryta intervjun kommer informationen att raderas.  

 

Tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar Patrik Bengtsson, Idrottsvetenskapliga programmet, Umeå universitet 
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Bilaga 2 Intervjuguide Unga ledare 

Bakgrund 

Ålder? 

Tidigare idrottserfarenhet? Handboll/andra idrotter? 

- Varför Just de idrotterna? 

- Antal år i föreningen? 

- Varför just den föreningen? 

- Varför valde du att bli ledare? 

- Antal år som ledare? 

- Vad är du ledare för? Pojkar/Flickor? Ålder? 

- Hur gick det till när du blev ledare? 

- Vad betyder ledarskap i handboll i din förening för dig? (Känslomässigt, tidsmässigt, 
kravmässigt) 

- Vad innebär ledarskap i handboll i din förening för dig? (Vad är ett ”bra” ledarskap) 

Utbildning som ledare: 

- Föreningsledd (hur såg den ut?, vad tog du med dig? Etc.) 

- Ledd av organisation/förbund (hur såg den ut?, vad tog du med dig? Etc.) 

- Har du någon i föreningen du kan vända dig till vid frågor om ledarskap? 

- Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?  

- Hur har du format ditt ledarskap i din förening? (förebilder etc.) 

Föreningens kultur: 

- Kan du beskriva föreningens värdegrund? 

- Kan du beskriva föreningens mål med sin verksamhet? 

- Vet du hur föreningens värdegrundsarbete går till? 

- Vad står föreningen för och vad betyder det för dig? 

- Vad är viktigt i föreningen (enligt dig)? (Resultat, utveckling etc.) 

- Känner du att du har möjlighet att påverka din situation inom föreningen? (Lyssnar på 
idéer och liknande, styrning etc.) 

- Hur stöttar föreningen dig i ditt ledarskap? 
Förväntningar: 

- Vilka förväntningar finns på dig som ledare i din förening? 

- Vilka har de förväntningarna? 

- Hur tar de förväntningarna sig uttryck? 

- Arbetar du för att leva upp till förväntningarna, och i så fall hur? 

- Är det viktigt att leva upp till de förväntningarna? 

- Vad händer om du inte lever upp till förväntningarna, är det OK att avvika från 
förväntningarna? 

Beteende och tankesätt: 

- Hur ska man som ledare bete sig i föreningen?  

- På träning? På match? Gentemot föräldrar? Gentemot motståndare, Domare? Gentemot 
andra tränare/spelare i föreningen? 

- Hur fick du reda på det?  

- Hur följs det upp? 

- Hur ska man som ledare tänka i föreningen? (Se ovan om beteende!) 

- Hur fick du reda på det? 
Påverkan 

Uppmärksammar föreningen på något vis unga ledare? 

- Finns det något inom föreningen som tas för givet, gällande ledarskap? Exempelvis 
beteenden, tankesätt 

- Har föreningen (tankesätt, beteende, styrning och liknande) påverkat dig och ditt 
ledarskap? I så fall hur? 
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Bilaga 3 Intervjuguide organisationsledare 

Bakgrund 

- Position i föreningen? 

- Antal år på den positionen? 

- Hur gick det till när du blev organisationsledare? 

- Vad betyder ledarskap för dig? (Känslomässigt, tidsmässigt, kravmässigt) 

- Vad innebär ledarskap för dig? (Vad är ett ”bra” ledarskap) 
 

Utbildning: 

- Har föreningen några utbildningar för unga ledare?  

- Hur ser de ut? Vad tas upp? Vad är målet med utbildningen/utbildningarna? 

- Erbjuder föreningen ledare fortbildning i annan regi? Ex. organisation/förbund. Varför just 
dessa utbildningar?  

- Har ni någon i föreningen som unga ledare kan vända sig till vid frågor om ledarskap? 

- Vad är en stödjande miljö för unga ledare för dig? Hur arbetar föreningen med sådana? 

- Hur skulle du definiera ett föreningsspecifikt ledarskap?  

- Hur har ditt ledarskap formats?  

Föreningen: 

- Kan du beskriva föreningens värdegrund? 

- Kan du beskriva föreningens mål med sin verksamhet? 

- Vet du hur föreningens värdegrundsarbete går till? 

- Vad står föreningen för och vad betyder det för dig? 

- Vad är viktigt i föreningen (enligt dig)? (Resultat, utveckling etc.) 

- Hur skulle du vilja definiera föreningskultur i er förening? 

- Har föreningen förändrats under dina år som organisationsledare? I så fall hur? 
 

Förväntningar 

- Vilka förväntningar har klubben på sina ledare? 

- Hur tar de förväntningarna sig uttryck? 

- Är det viktigt att leva upp till de förväntningarna? 

- Vad händer om de inte lever upp till förväntningarna, är det OK att avvika från 
förväntningarna? 
 

Beteenden och tankesätt 

- Hur ska en ledare bete sig på: Match, Träning, gentemot föräldrar, gentemot motståndare 
och domare? 

- Hur får de reda på det?  

- Hur följs det upp? 

- Hur ska man som ledare tänka i föreningen? (Se ovan om beteende!) 

- Hur fick du reda på det? 

- Hur följs det upp? 
 
Påverkan och rekrytering 

- Anser du att kulturen i en förening påverkar ledarskap, och i så fall hur? 

- Hur skulle du beskriva den kultur som råder i er förening? 

- Uppmärksammar föreningen på något vis unga ledare? 

- Finns det något inom föreningen som tas för givet, gällande ledarskap? Exempelvis 
beteenden, tankesätt 

- Påverkar föreningen unga ledare och dess ledarskap(tankesätt, beteende, styrning och 
liknande)? I så fall hur? 

- Hur ser förfarandet ut i rekryteringen av unga ledare? 

- Vilka blir tillfrågade? 
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