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Abstract  

The Swedish sports movement has in recent years raised an age related drop-out problematic. Just like 

their Scandinavian neighbours the Swedish sports movement appeal less adolescent participants as they 

grow older. This was largely explained by scholars and the Swedish sports movement as a competitive 

rationale. Therefore The Swedish Sports Confederation (Riksidrottsförbundet) has introduced a subject 

of change to become a more inclusive sports movement where people can exercise independently of their 

competitive commitment. The purpose of the study was to investigate how the national sports 

associations will manage members’ lifelong commitment to sport. Attitudes to changes was evaluated 

through the use of interviews with executives and employees in the national sports associations in order 

to know how the suggested changes will be received. Overall, the participants present elements of a 

strong competitive culture that tries to prevent the proposed change. Some aspects consisted of time 

consuming processes, conflicts and differentiated organizing ideas within all organizations. Even though 

many sports associations argue they have challenging conditions, there are people within the 

organizations who try to neglect a competitive sports ideal. New forms of ideas might still attract more 

people to organized sports movement. The main conclusion is that the competitive logic is maintained 

within the national sports associations. Change of the sports movement’s behaviour patterns will always 

act in comparison to the historically competitive rationale and therefore also be influenced by it. 
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Inledning 

Föreningsidrotten i Sverige idag bygger på en välfärdsideologi där staten genom Riksidrottsförbundet 

organiserar idrotten i en och samma paraplyorganisation. Riksidrottsförbundet är som organisation 

direktfinansierad av staten och organiserar idrotten under olika specialförbund med olika idrotter. 

Därmed finns idrott för både bredd och elit, barn och vuxna samlat under ett och samma ställe (Skille, 

2011). Genom åren har dock Riksidrottsförbundet mötts av motstånd och Sjöblom (2015) beskriver att 

de kritiserats flera gånger under det senaste århundradet för ett för stort fokus på elit- och tävlingsidrott, 

snarare än den bredare motionsidrotten staten var ute efter från första början. 

 

Ett problem med det visar Crane och Temples (2015) forskning genom att många ungdomar idag slutar 

på grund av att barn- och ungdomsidrott övergår till mer tävlingsinriktad idrott desto äldre de blir. 

Anledningarna är att tävlingsinriktningen innebär ökade prestationskrav och mer tid som behöver 

läggas på idrotten. De ökade kraven är en trend som även Norberg (2013) visar genom statistiska 

granskningar av antalet ungdomar som slutar med idrott. Granskningarna visar ökade antal avhopp och 

att en av anledningarna till det är ett traditionellt synsätt med fokus på tävlingsidrott. 

 

För att motverka det har statligt finansierade idrottssatsningar skett genom Handslaget och 

Idrottslyftet. Handslaget fokuserade på att attrahera nya barn och ungdomar till föreningsidrotten 

(Fahlén & Karp, 2010) medan Idrottslyftet fokuserade på att barn och ungdomar skulle idrotta längre 

upp i åldrarna (Nordström, 2012). Handslagets utvärderingar visade att satsningarna inte lyckades, utan 

att resurserna snarare nådde redan idag aktiva barn och ungdomar (Fahlén & Karp, 2010). Föreningarna 

var desto nöjdare med Idrottslyftet men statistiken visade inte på ett ökat antal aktiva ungdomar 

(Nordström, 2012). I ett till försök att bygga om svensk idrott riktar nu Riksidrottsförbundet en satsning 

(Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna, 2015) där den svenska idrottsrörelsen, genom de olika 

specialidrottsförbunden, ska sträva efter att svensk idrott ska ha en organisation för livslångt 

föreningsidrottande. Det innebär att oavsett ambition så ska en individ eller grupp kunna 

föreningsidrotta hela livet. 

 

Forskning (Fahlen & Aggestål 2011; Skille 2011) visar dock hur modern tids idrottspolitiska 

interventioner fått liten effekt i frågan om att öka även antalet vuxna föreningsidrottare. Enligt forskarna 

tros det bero på en låg vilja på att ändra de mål och den tävlingskultur som finns i verksamheten inom 

den skandinaviska idrotten som syns motverka bredd- och motionsidrott i vuxen ålder. 

 

Vi argumenterar därför för att tävlingskulturen beror på olika normer och arbetssätt inom många 

idrotter och specialidrottsförbund. Såsom O’Brien och Slack (2003) visar så har organisationers 

beslutsfattare stort inflytande över strategiska vägval och det blir deras värderingar och övertygelser 

som andra medlemmar i organisationen rättar sig efter. Det är därför angeläget att närmare studera 

specialidrottsförbundens roll i förhållande till sina medlemmar när Riksidrottsförbundet introducerat 

en satsning mot ett livslångt föreningsidrottande. Studien faller inom ramen för idrottspedagogik (Umeå 

universitet, 2015) då den genom att studera specialidrottsförbunds benägenhet till förändring lyfter 

perspektiv på påverkans- och förändringsprocesser och det inom idrottens område. 
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1. Bakgrund 

På uppdrag av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet undersöks inställningar, förutsättningar och 

planerade insatser som existerar inom Sveriges specialidrottsförbund för att kunna förutse hur 

Riksidrottsförbundets satsning på livslångt föreningsidrottande kommer att ta sig i uttryck inom 

idrottsrörelsen. 

 

Satsningen antogs under Riksidrottsförbundets årsstämma 2015 genom Verksamhetsinriktning med 

ekonomiska planer som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (2015) tagit fram som en 

utgångspunkt i hur den svenska idrottsrörelsen ska arbeta. Vilka som innefattas i begreppet 

idrottsrörelsen definieras i verksamhetsinriktningen och är specialförbunden, distriktsförbunden, 

specialdistriktsförbunden och dess medlemsföreningar. Idrottsrörelsen innefattar också 

Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Sveriges olympiska kommitté, Sveriges paralympiska 

kommitté samt de IdrottsAB som verkar i samband med medlemsföreningar eller förbund. 

 

Verksamhetsinriktningen består av fem övergripande mål som idrottsrörelsen ska sträva mot fram till 

2025. Ett av målen är att svensk idrott ska ha en verksamhet som organiserar och skapar möjligheter 

för ett livslångt föreningsidrottande, oavsett vilken ambitionsnivå idrottandet gäller. Barn, ungdomar 

och vuxna i alla åldrar ska alltså ges möjlighet att idrotta med motionsidrott inom idrottsrörelsen istället 

för att vända sig till kommersiell verksamhet. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (2015) 

beskriver att det i dagsläget finns ett triangelsynsätt i idrottsrörelsen, med en bredd på barn- och 

ungdomssidan och en smalare spetsig vuxenelit i toppen. Planen med målet är att den spetsiga 

vuxeneliten även ska bli en vuxenbredd och ett rektangeltänk där så många som möjligt i alla åldrar 

idrottar inom idrottsrörelsen. De konkreta mål som lyfts fram är att idrottsrörelsen ska utveckla former 

av tävling och träning för att locka alla åldrar och nya grupper. I siffror innebär det att 39 % av Sveriges 

befolkning ska vara aktiva inom idrottsrörelsen 2017, till skillnad mot 37 % 2015. 

 

En främjare av rektangeltänket är Korpen Motionsidrottförbundet (Korpen). Korpens (2016) hemsida 

beskriver Korpen som ett specialidrottsförbund som varit en del av Riksidrottsförbundet sedan 1971 som 

ett förbund med fokus på motion och friskvård. Inom Korpen bedrivs olika typer av motionsidrott, 

exempelvis gruppträning och lagidrott, både för företag och för enskilda individer.  I en intervju (Korpen 

2016, Personlig intervju, 29 april) förklaras att Riksidrottsförbundets direktiv om livslångt 

föreningsidrottande är något som går i linje med den verksamhet de har redan nu. De har inte elit, de 

har bara bredd och motionsidrott. Ett exempel på det är att de har föreningar som väljer att ansluta sig 

till Korpen istället för sitt eget specialidrottsförbund just för att föreningen endast håller på med 

motionsidrott. Eftersom Korpen har sin inriktning med motionsidrott ser de istället att frågan för dem 

handlar om på vilket sätt de kan bidra i den processen för andra förbund. De ser också problematiken i 

att det kan skapa en konkurrenssituation om övriga ska bedriva samma typ av verksamhet. I nuläget 

samarbetar de med andra förbund, men om dessa ska göra det Korpen gör idag blir det svårt att hålla 

dessa samarbeten vid liv. Korpen är därför intresserade av att undersöka hur, om och på vilket sätt andra 

förbund ser på satsningen, för att se hur deras verksamhet kommer att se ut i framtiden 

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka Sveriges specialidrottsförbunds förändringsbenägenhet till 

Riksidrottsförbundets nya verksamhetsinriktning. Detta genom att undersöka deras existerande 

inställningar, förutsättningar och planerade insatser för att kunna förutse hur Riksidrottsförbundets 

satsning på livslångt föreningsidrottande kommer att tas i uttryck inom idrottsrörelsen. Detta undersöks 

genom följande frågeställningar: 
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- Vad är de olika specialidrottsförbundens inställning till det livslånga föreningsidrottandet? 
- Vad finns det för förutsättningar för förändring inom specialidrottsförbunden till det livslånga 

föreningsidrottandet? 
- Vad har specialidrottsförbunden för planerade insatser kopplat till det livslånga 

föreningsidrottandet? 

 

 

3. Tidigare forskning 

 
Delen tidigare forskning inleds med en begreppsdefinition av två huvudsakliga begrepp som används i 

studien för att förklara specialidrottsförbundens förändringsbenägenhet. Det fortsätter med en 

genomgång av tidigare relevant forskning efter studiens syfte. 
 

3.1 Begreppsdefinition 

I studien används begreppet institution vilket utnyttjas som stöd för att förstå hur förändring uppstår. 

Specialidrottsförbunden ses som institutioner och inom dem formas normer och värderingar. Den 

definition av institution som studien utgår från är: 

 
”Symbolic and behavioral systems containing representational, constitutional and normative rules. Together with 

regulatory mechanisms that define a common meaning system and give rise to distinctive actors and action 

routines.” (Scott & Meyer, 1994 refererad i Faist & Reisenauer, 2010, s. 9). 

Det andra begreppet är tävlingslogik och utgår från Engströms (2010) definition av olika 

idrottslogiker. Med idrottslogiker menar han att idrottsutövande får olika betydelse för individer. Vad 

betydelsen innebär kan skilja sig för personer som utövar samma aktivitet men kan samtidigt också 

stämma överens med andra personers logiker som utövar helt andra idrottsaktiviteter. Till exempel 

kan en person i ett fotbollslag idrotta eftersom det ger en adrenalinkick att tävla. Många av hans 

kompisar i laget idrottar däremot på grund av att få umgås med sina vänner medan det finns en 

pilbågsskytt som även han tycker om adrenalinpåslaget och tävlingsmomentet som uppstår. 

Där  beskrivs olika typer av logiker till att idrotta som samspelar både inom- och över idrottsgränser. 

En av de logikerna är tävlingslogiken som kännetecknas av att prestationen ska vara mätbar och att 

utövarna rangordnas efter prestationen.                 

 

3.2 Forskning om idrott och förändring 

Det finns bristfälligt med forskning som fokuserar på förändringar inom specialidrottsförbunden. Den 

mesta forskningen som finns beskriver idrottsliga problem där idrotten utövas i föreningarna alternativt 

mot Riksidrottsförbundet i vissa fall. Därför ses även forskning som beskriver 

organisationsförändringar i andra idrottsliga kontexter som relevanta för studien. För att förstå hur 

idrottsrörelsen utvecklats till sin nuvarande position så förklarar Sjöblom(2015) betydelsen av att förstå 

idrottsrörelsen på olika nivåer historiskt sett, medan Nordström (2012) redogör hur Idrottslyftet har 

implementerats i idrottsrörelsen. Om man ser till våra skandinaviska grannar så har Skille (2010 & 2011) 

genomfört två studier där Skille (2010) fokuserar på varför tävlingslogiken i norska 

idrottsorganisationer inte förändras. Skille (2011) lyfter i den andra studien fram idrottens 

förutsättningar till förändring genom att beskriva hur tävlingsidrott och motionsidrott har organiserats 

och organiseras i Skandinavien. Skirstad och Chelladurai (2011) visar hur en norsk idrottsförening 

utvecklat sin verksamhet med samspelande logiker. Även en nordamerikansk forskningsstudie av Amis, 

Slack och Hinings (2004) beskriver hur kanadensiska idrottsorganisationer genomgått 
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förändringsprocesser. Alla dessa studier beskriver hur eller varför förändring uppstår i 

idrottsorganisationer och har använt sig av kvalitativa tillvägagångssätt.  

 

Den kontext som den svenska idrottsrörelsen befinner sig i beskriver Sjöblom (2015) i sin artikel. I fokus 

är Riksidrottsförbundets roll och verksamhet, vilken samhällsnytta idrottsrörelsen egentligen har, samt 

vilka motiv staten använder för att ge Riksidrottsförbundet det stöd som de får. Med bakgrund i Norberg 

(2004) beskriver Sjöblom (2015) att Riksidrottsförbundet har en strävan om samhällsnytta som ett sätt 

att skapa legitimitet. På grund av relationen med staten har de fått stor frihet i att forma idrottsrörelsens 

verksamhet. Denna formning började 1913 då Riksidrottsförbundet började få bidrag med motkrav av 

staten i form av insyn och styrelseplatser. Formningen uppstod efter kritiska röster från staten där de 

menade att Riksidrottsförbundet lade alltför stort fokus på tävlingsidrotten, vilket i sin tur ledde till fler 

motionsinriktade arrangemang och till ökat ekonomiskt stöd. 

 

Sjöblom (2015) beskriver också att en rad studier visat på att Riksidrottsförbundet har en ojämn 

resursfördelning och ett tävlingsideal som de är oförmögna att komma ifrån, en problematik som 

identifierades redan på 1920-talet med prestationsmotiv och inte den motionsinriktade idrotten staten 

var ute efter. Han drar även slutsatserna att staten inte har brytt sig om det, utan tyckt att 

Riksidrottsförbundet varit tillräckligt lyhörda för förändring. Trots det har inte förändringar skett utan 

den mer konkurrensinriktade tävlingsidrottskulturen har levt kvar. Sjöbloms tolkning är att den 

långvariga relationen mellan staten och Riksidrottsförbundet har bildat normer och ett språk som gjort 

organisationerna beroende av varandra och det system som idrottsrörelsen bedrivs genom idag. Därför 

ifrågasätter Sjöblom hur mycket Riksidrottsförbundet är intresserade av att driva igenom “idrott för 

alla” och hur mycket inflytande Riksidrottsförbundet egentligen har inom sin organisation för att kunna 

förändra sina egna ideal. Persson (2011) visar att även i den danska motsvarigheten Idrottsförbundet 

har de  förändrat sin agenda till att bli mer verkställande av statens socialpolitiska åsikter, vilket även 

ses som en förtroendeskapande process. 

 

I ett försök att ändå driva igenom “idrott för alla” har Riksidrottsförbundet under de senare åren 

upprättat projekten Handslaget och Idrottslyftet. Nordström (2012) beskriver att Riksidrottsförbundet 

före 2004 inte fått ekonomiskt stöd från staten som är riktat just mot ett specifikt område. Handslaget 

genomfördes mellan 2004-2007 och var övergripande riktat mot att nå nya barn och ungdomar till 

föreningsidrotten. Idrottsrörelsen var vid Handslaget kritiska till om satsningen var ett uppdrag 

förbunden skulle arbeta med och vid satsningen Idrottslyftet var Riksidrottsförbundet inblandade redan 

från start. Detta mynnade ut i att Riksidrottsförbundet under 2007-2011 drog igång satsningen 

Idrottslyftet för att fler barn och ungdomar skulle idrotta längre upp i åldrarna. Nordström (2012) har 

visat att specialidrottsförbunden är positiva till det ekonomiska stöd som de tillgodoses genom 

Idrottslyftet. Specialidrottsförbunden uppskattar även att de får fri användning till dessa resurser för att 

använda dessa på det sätt de själva vill. Från Riksidrottsförbundet fanns det en farhåga om att alla skulle 

tolka Idrottslyftets direktiv olika. Även om alla förbund redogjort att de förstod vad det handlade om så 

visade utvärderingar att farhågorna besannades och att endast delar av direktiven nått alla. Nordström 

(2012) slår fast att Idrottslyftet har haft svårt att nå nya målgrupper och att satsningarna framförallt har 

riktats mot unga som är villiga att delta på idrottens villkor. De fysiskt inaktiva och de allmänt idrottsligt 

ointresserade har på grund av det inte fått ta del av idrottslyftssatsningarna. Hedenborg, Jonasson, 

Peterson, Schenker, och Tolvhed (2012) instämmer och utvecklar det resonemanget. De menar att 

satsningarna inte hinner nå fler på grund av att det uppstår en kortsiktighet i förändringsarbetet just på 

grund av att den drivs i projektform. 

Lite mer västerut har Skille (2010) genom att studera norska idrottsföreningar upptäckt att i de 

satsningar som gjorts handlar det om utveckling för att nå elit. Ska fler utövare hålla på längre så är det 

just för att inte tappa någon som kan bli elit. Idrott för alla har inte huvudfokus någonstans utan är ett 

komplement till de satsande idrottarna. Skille (2010) menar också att det beror på en rådande 
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konkurrenssituation mellan olika föreningar där det finns normer om att vara bäst och att satsningar 

krävs för att locka deltagare. En intressant fråga Skille (2010) ställer sig är därmed att föreningarna kan 

och får arbeta på sina egna tävlingslogiska sätt, trots kraven på att alla ska idrotta kommer uppifrån. 

Skille (2011) beskriver även i en annan studie hur den skandinaviska principen idrott för alla har svårt 

att uppnås. Genom att se hur Sverige, Norge och Danmark organiserat sin idrottsrörelse drar han sedan 

slutsatser om vilka organisatoriska förutsättningar länderna har att tillgodose idrott för alla.  Danmark 

är det enda landet som har separerade organisationer för tävlingsidrott och motionsidrott medan 

Sveriges organiseringsmodell har svårt att tillgodose dessa logiker samtidigt.  

En annan synvinkel har Skirstad och Chelladurai (2011) som visar hur olika logiker samtidigt samspelar 

i en norsk idrottsförening. Ur bristande ekonomiska förutsättningar drevs en kommersiell 

förändringsprocess av elitverksamheten samtidigt som den erbjöd barnfotboll. Därför breddes 

strukturellt utrymme för amatörslogiker, tävlingslogiker och kommersialiseringslogiker när de ville 

tillgodose barn- och motionsutövares, elitspelares samt alla investerares behov. 

 

Bland dessa logiker har Amis et al. (2004) har i en studie undersökt hur olika organisationer inom 

idrotten klarat av förändringar. Genom att studera 36 nationella idrottsförbund i Kanada under en 

period på tolv år granskades flera stora förändringar i alla förbunden. Resultatet visar att de 

organisationer som var villiga att lätta på sin makt för att släppa in utomstående professionell personal 

klarade av förändringarna bättre än de med en fast organisationsstruktur där de på toppen vill 

bestämma och skydda sig själva. I centraliserade organisationer uppstod konflikter kring hur resurser 

fördelades och när tillräckligt många ideella engagerade sig så omfördelades makt inom organisationen 

också. Amis et al. (2004) lyfter även fram ledarskapet som viktigt. För att lyckas med förändringar måste 

det finnas starka ledare som har visioner, och som även lyckas förmedla dessa visioner vidare. De 

utvecklar att ett transformellt ledarskap är en indikator för en förändringsbenägen organisation. Det 

transformella ledarskapet tog sitt i uttryck att ledarna tog god tid på sig att förankra förslagen till 

förändring bland alla intressenter så att de kände sig trygga och bekväma. I de fall där volontärer hade 

hög medverkan i beslutsprocessen så ökade även förutsättningarna för förändring. En slutsats 

författarna drar är att förändringsmotstånd kommer uppstå i de fall organisationens aktörer inte tycker 

om föreslagna förändringen. Det förklaras genom de existerade fall där organisationers konflikter 

påverkade organisationens kapacitet att genomföra förändringar. I de fall där organisationer faktiskt 

genomförde förändringar fanns ett brett spektrum av hur väl makt fördelats. Ju mer makt och mandat 

var tydligt fördelat i ett tidigt skede, desto snabbare gick förändringen.  

 

Utifrån det tidigare forskningsläget är det därför relevant att förklara hur normer och värderingar kan 

hjälpa att förklara vilken roll specialidrottsförbunden spelar för utformningen av föreningsidrottandet. 

 

4. Metod  

Den här studien består av sju stycken semistrukturerade intervjuer med anställda på 

specialidrottsförbund som har positioner med ansvar för utvecklingsfrågor. Uppsatsen skrevs på 

uppdrag av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och genomfördes under våren 2016. 

 

4.1 Intervju som metod 

Eftersom uppsatsen strävar efter att generera kunskap om hur efterfrågade förändringar går till inom 

specialidrottsförbunden sågs intervju som en lämplig metod. Intervju beskrivs av Gratton och Jones 

(2010) som lämplig när syftet är att få ut friare, öppnare och mer innehållsrika svar för att generera 

kunskaper om andras uppfattningar. Intervju är även användbar när urvalet som ska undersökas är lågt 

till antalet och inte behöver ge de generaliserande svar som exempelvis en enkätstudie strävar efter. 

Andra tillfällen där intervju är lämplig är när det förväntas skilja en del i typen av svaren bland 
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respondenterna, samt när svaren är för komplexa för att använda andra metoder. Då studien undersökt 

hur anställda på specialidrottsförbunden förhållit sig till olika fenomen blev därför intervju som metod 

lämplig. Även Bryman (2011) diskuterar att det är en stor fördel att använda sig av intervju som metod 

eftersom den är flexibel i hur intervjuaren kan agera för att generera data. En nackdel är dock att det tar 

tid med bearbetning av resultatet, med bland annat transkribering och utförlig databehandling. 

 

Den form av intervju som använts i denna studie är den som Bryman (2011) beskriver som 

semistrukturerad intervju. Det innebar att frågorna i studien tematiserades för att få en tydligare 

struktur men att intervjuerna var flexibla och inte behövde följa någon specifik frågeordning. Formen 

gav även möjligheter till att ställa frågor som inte fanns med i intervjuguiden. Bryman (2011) förespråkar 

även semistrukturerade intervjuer när det är flera personer som håller i intervjuerna på olika håll. Det 

har i studien underlättat att teman och övergripande frågor väglett under intervjuerna eftersom den 

genererade datan då lett till jämförelsebara svar oberoende av vem som hållit i intervjuerna.  

 

4.2 Urval  

Studiens urval är baserat på Brymans (2011) beskrivning av ett målinriktat urval. Det innefattar att välja 

ut de organisationer och individer som är relevanta till studiens syfte och till den typen av frågor som 

ska ställas.  Med målinriktat urval ska det även vara i åtanke att de utvalda respondenterna ska ha en 

förståelse om sammanhanget de befinner sig.  I denna studie innebar det ett krav på att respondenterna 

arbetade med utvecklings- och förändringsfrågor och hade positioner med dessa kunskaper. 

Utvecklingsansvarig, utvecklingschef, verksamhetsutvecklare, föreningsutvecklare, idrottskonsulent, 

idrottslyftsansvarig och generalsekreterare är befattningar på de intervjuade. Ett annat krav var att de 

skulle ha dessa positioner på ett specialidrottsförbund. Eftersom studien även skrevs på uppdrag av 

Korpen påverkade förbundets storlek, huruvida deras idrott organiseras i korpenföreningar samt om 

det fanns ett intresse hos Korpen att få kunskaper om just det förbundet. Med förbundets storlek 

eftertraktades först större förbund då dessa har anställd personal och en stor roll och påverkan inom 

idrottsrörelsen. Korpen har även ett register med vad för typ av verksamhet som bedrivs i varje förening 

och de utvalda förbunden skulle även finnas med i det registret. Korpen hade även önskemål om ett 

antal förbund, varav även dessa tillfrågades om de inte redan passat in på tidigare kriterier. De 

förbundspersoner som kontaktades var från idrotterna handboll, innebandy, ishockey, tennis, boule, 

friidrott samt bowling, fotboll, badminton, bordtennis, basket, volleyboll, gymnastik, dans, cykling, 

simning, bandy och budo- och kampsport där de första sju medverkade i studien eftersom de var 

tillgängliga. Resterande idrottsförbund föll bort av olika anledningar. Att tillfråga ett flertal 

specialidrottsförbund ansågs kunna bidra till att lyfta unika åsikter av hur olika specialidrottsförbund 

med varierande förutsättningar ställer sig till Riksidrottsförbundets satsning.   

 

4.3 Bortfall 

Till uppsatsens resultat gjordes sju intervjuer efter tidigare nämnda urvalskriterier. Utöver det ingick 

även en intervju med Korpen för att få en bakgrund och fördjupad kunskap till deras problematik. Den 

ingick dock inte i databehandlingen. Det finns också ytterligare förbund som matchar de kriterierna men 

som av olika anledningar inte är med i studien. Flera förbund gick inte att få tag i varken via mail eller 

telefon. Ett par förbund tackade ja till telefonintervju men valde sedan att inte svara vid intervjutillfället. 

Andra förbund valde att tacka nej, med anledningar såsom tidsbrist och inget intresse.  
 

4.4 Procedur  

Information till studiens bakgrund togs fram från databaserna Google Scholar och SportsDISCUS. 

Sökord som användes var organizational change, strategic level, mass participation, sports sweden, 

ltad, institutionalizing och attitudes. Riksidrottsförbundets dokumentbank på Internet har även legat 

till grund för att förstå hur idrottsrörelsen själva upplevt att tidigare satsningar fungerat. 
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Alla respondenter fick ta del av samma informationsbrev som hade en medvetet förminskad beskrivning 

av studien för att inte avslöja för mycket information (se bilaga 1). En del av respondenterna krävde 

utökade beskrivningar av studiens syfte vilket gjorde att de var olika förberedda för intervjun. En annan 

aspekt som påverkar dels tillförlitligheten men även hur resultaten tolkades var att tre respondenter 

föredrog att genomföra intervjuer över telefon. Det påverkade eftersom det blir svårare att analysera vad 

respondenten förmedlar genom kroppsspråk och det fysiska samtalet inte kunde tolkas (Bryman, 2011). 

 

För att förbereda inför intervjun upprättades en intervjuguide (se bilaga 2) som fokuserade på två 

teman, verksamheten och satsningen. Efter en pilotintervju och i samråd med handledaren reviderades 

intervjuguiderna så de fokuserade mer på personens subjektiva upplevelser för att få mer personliga 

svar. Intervjuns utformning utgick ifrån syftet och studiens specifika frågeställningar. Frågor om 

verksamheten utgick från respondentens position i förbundet och fokuserade på hur den personens 

arbetsuppgifter påverkar verksamheten, vilka beslut den personen fattar och hur hen samspelar med 

andra. Frågor om satsningen fokuserade framförallt på hur respondenten uppfattar 

Riksidrottsförbundets direktiv, effekterna av satsningen och vad den personen prioriterar i sådana här 

typer av satsningar. Frågorna i intervjuguiden var mestadels rätt öppna för att kunna få utförligare svar 

av hur deras olika verksamheter ser ut och fungerar. Det fanns också även slutna frågor för att få 

konkreta svar samt uppföljningsfrågor som utnyttjades när svaren inte var tillräckliga eller när det 

behövdes få fram en personlig synvinkel.  

 

Intervjuerna genomfördes i flera olika miljöer. Vissa genomfördes över telefon men ingen förmedlade 

att de påverkades av en störande omgivning trots att en av respondenterna befann sig på ett tåg. De 

andra intervjuerna utfördes antingen i tysta lokaler eller i ett fall på café. Vid två av intervjuerna var inte 

båda intervjuarna närvarande. Intervjuerna varierade tidsmässigt då den kortaste var 26 minuter 

medan den längsta var 75 minuter. 

 

4.5 Databehandling  

Datan sammanställdes, lästes igenom och bearbetades genom Kvale och Brinkmanns (2009) tolkning 

av hur meningskoncentrering genomförs. Det innebär att textens utsagor först reducerades av den 

person som genomfört och transkriberat intervjun. Sedan tematiserades de koncentrerade utsagorna 

och sorterades in i olika kategorier och underkategorier med en induktiv ingång i datamaterialet 

eftersom lite forskning identifierats på förbundsnivå. Kriterierna för kategorierna utgick från 

respondenternas utsagor om företeelser och fenomen som indikerar specialidrottsförbundets 

förändringsbenägenhet efter studiens frågeställningar. De kategorier som framkom blev således 

representanternas inställningar, förutsättningar och planerade insatser till Riksidrottsförbundets 

satsning mot ett livslångt föreningsidrottande. Det uppstod även underkategorier till de övergripande 

kategorierna. För att tydliggöra hur kategoriseringsprocessen gått till illustreras den nedan (figur 1). 
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Figur 1. Översikt över de kategorier och underkategorier som uppstått. 

 

De olika inställningar som framgick var antingen framför allt positiva, eller så skiftade inställningen 

beroende på att det fanns olika intressen internt inom specialidrottsförbundet. Under kategorin 

inställning tolkades även deras samarbetsnivå som en indikation på hur öppen för yttre influenser som 

organisationen sa sig vara. De förutsättningar som påverkade förändringsbenägenheten delades in i 

fem olika underkategorier. En behandlade de bristande resurser som representanterna upplevde 

begränsade deras förutsättningar. Den andra behandlade att den idrottsliga verksamheten beror på det 

ideella engagemang som stödjer organisationen. En underkategori till förutsättningar till förändring 

beskrev idrottens långsamma beslutsprocesser, medan en fokuserade på hur åldersindelningen på 

utövarna visar vilka målgrupper specialförbunden vill fokusera på. En ytterligare underkategori 

beskriver vilka förväntningar representanterna upplever finns på dem från omgivningen. Den sista 

övergripande kategorin beskrev de planerade insatserna som underkategoriserades efter vilken grad 

representanterna uttryckte att de skulle förändra sin organisation. De sorterades in  i underkategorierna, 

förändrar organisationen, bygger vid sidan av, samt befinner sig i initial fas. Till sist tolkades och 

förtydligades kategorierna genom citat i resultatet. 

 

4.6 Om validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet brukar användas som tillvägagångssätt för att skapa en bild över 

undersökningars kvalitet. Bryman (2011) beskriver att validitet avser att bedöma hur väl något mäter 

det som avser att mätas och reliabilitet beskrivs som att det som mäts bör vara replikerbart. Dessa 

begrepp är inte direkt tillämpbara för intervjustudier såsom de är för framförallt kvantitativa studier. 

Därför finns alternativa förhållningssätt för att värdera kvalitativa undersökningar. För att tillgodose 

validiteten har studien genom stängda uppföljningsfrågor under intervjuernas gång använts för att 

säkerställa att diskussionerna inte blivit för fria. Eftersom uppsatsen är skriven av två personer 
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diskuterades vikten av att garantera jämförbara resultat med stöd av en intervjuguide. Reliabiliteten 

beaktas bland annat i form av att forskningsprocessen är transparant redogjord genom beskrivningar i 

metoden vilka granskades av handledare och opponenter. Granskningen ledde till att det skapades 

utförligare beskrivningar av hur studien gått tillväga, för att öka studiens pålitlighet. En annan aspekt 

studien tagit hänsyn till är att resultatet eftersträvat att redogöra utförliga beskrivningar för att generera 

kunskaper som andra kan överföra till liknande situationer för organisationer i förändring. 

 

 

4.7 Etiska utgångspunkter  

Kvale och Brinkmann (2013) definierar etik som att människors liv innehåller inofficiella krav på att 

bete sig på ett visst sätt. Under studiens genomförande har författarna ställts inför olika situationer som 

kan skapa etiska problem. Dessa har behandlats med utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Under arbetets 

gång har fokus legat på att hitta en balans mellan samhällets krav på kvalitetfylld forskning och att 

skydda individens egen integritet. Med kvalitetfylld forskning innefattas forskningskravet där det i 

samhället finns ett behov av forskning, att den ska hålla kvalité och att den är väsentlig. Det gäller även 

i denna studie som har dessa krav gentemot Umeå universitet. Det får dock inte gå ut över 

individskyddskravet där respondenten har rätt att få reda på syfte, bestämma över sin medverkan, få 

största möjliga konfidentialitet samt att allt insamlat material ska användas i forskningssyfte.  

 

Individskyddskravet är indelat i fyra delar som alla haft sin funktion i denna studie. Informationskravet 

togs i beaktning i denna studie genom att deltagarna i samband med intervjuförfrågan fått information 

om studiens syfte och att de när som helst fått avbryta intervjun eller välja bort att svara på vissa frågor. 

Den information som utlämnats har varit beskrivande utan att säga för mycket. Anledningarna till det 

var att inte ge förbunden möjlighet att utforma bestämda svar i förväg. Samtyckeskravet redogjordes 

för i denna studie på så sätt att deltagarna fått möjlighet att själva bestämma vad den ville svara på, 

vilken plats den ville bli intervjuad på, samt om den skulle vara genom personligt möte eller via telefon. 

Konfidentialitetskravet beaktades i studien genom att inga personers namn har nämnts. För att 

tillgodose nyttjandekravet användes den insamlade datan enbart till denna specifika studie. 

 

5. Resultat  

Nedanstående resultat beskriver representanternas från specialidrottsförbundens beskrivningar och 

egna åsikter om specialidrottsförbundens verksamhet. Resultatet är indelat i tre övergripande 

kategorier baserat på uppsatsens frågeställningar. Den första beskriver specialidrottsförbunden 

inställning till satsningen på livslångt föreningsidrottande. Den andra beskriver de förutsättningar för 

förändring som påverkar satsningens genomförande och den tredje kategorin beskriver de planerade 

insatser som finns kopplade till satsningen på det livslånga föreningsidrottandet.  

 

5.1 Specialidrottsförbundens inställning till ett livslångt föreningsidrottande 

I denna kategori är resultatet indelat i tre olika delar som beskriver hur representanter från varje 

specialidrottsförbund beskriver olika inställningar till satsningen. Den första beskriver de förbund som 

är genomgående positiva till satsningen. Den andra beskriver de förbund som tycker det är en vettig 

satsning men som är tudelade och som ser olika problemområden. Den tredje beskriver 

samarbetsinställningar vilket indikerar hur öppna de är för andras förändringar.   

 

5.1.1 Positiva bilder av satsningen 

Flera representanter förmedlar en bild av att deras specialidrottsförbund är genomgående positiva och 

ser stora möjligheter till att vara ett förbund med livslångt föreningsidrottande. Bouleförbundets och 

Bowlingförbundets representanter beskriver sina idrotter redan idag som livslånga och möjliga att utöva 
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högt upp i åldrarna, även om de behöver arbeta med att få in fler ungdomar. Bouleförbundets 

representant beskriver den inställningen genom bland annat: “...vi behöver jobba på ungdomar, för att 

få samma bredd som veteranerna. Så att vi känner att den här rektangeln passar oss utmärkt, helt 

enkelt.” 

Representanten på Innebandyförbundet beskriver även sitt förbund som positivt till satsningen. Det 

beror på att hen förklarar att idrottsrörelsen beskrivit sig själva ur ett rektangulärt perspektiv historiskt 

sett men att de i verkligheten arbetat efter en triangulär logik. Innebandyförbundets representant tycker 

att det framförallt är lagidrotterna som har en problematisk kultur som präglas av tävling. Deras 

representant beskriver det livslånga föreningsidrottandet utifrån att det finns strukturer som 

upprätthåller en rådande tävlingslogik och att den behöver förändras. 

 

5.1.2 Olika intressen 

Representanter för Ishockeyförbundet, Handbollsförbundet, Friidrottsförbundet och Tennisförbundet 

visar alla på olika intressen inom specialförbunden till vad Riksidrottsförbundet vill införa. Även om 

respondenterna i sig är positiva lyfts flera tveksamheter till vad deras idrottsförbund vill göra. Ett sätt 

är det som Handbollsförbundets representant beskriver. De är positiva till livslångt föreningsidrottande 

men de vill bedriva livslångt föreningsidrottande på sitt eget sätt, och inte utifrån Riksidrottsförbundet 

rektangelperspektiv: “Vi måste få ha våran triangel… Det ska vara landslag. Vi ska ta fram elitspelare.” 

och: “...just det här tänket att gå från en triangel till en rektangel där har vi vår tanke att vi har nya spår.” 

beskriver det. 

 

Representanten från Ishockeyförbundet uppmärksammar även att frågor likt satsningen mot livslångt 

föreningsidrottande har fått mindre uppmärksamhet tidigare och att det är en utmaning att få till en 

verksamhet som alltid prioriterar både breddverksamhet och elitverksamhet samtidigt. Hen beskriver: 

 

“Den största utmaningen är nog att inte låta pendeln slå. Någonstans kommer man till en brytpunkt 

där det här breddtänket och alla ska med inte lirar med elittänket nu ska vi vara bäst i världen 

kommande 20 åren. På något sätt är det den balansen tycker jag att vara världsledande och sund och 

säker samtidigt.” 

 

I specialidrottsförbunden går det också att se varierande åsikter som skapar debatt och konflikter. 

Tennisförbundets representant beskriver att det finns en sida som är positiv och en som är mer negativt 

inställd till satsningen. Friidrottsförbundets representant beskriver en liknande bild och förklarar 

varför: 

 

“I dagsläget så tror jag att de som styr och bestämmer dvs styrelsen som har möjligheten att 

bestämma vilken verksamhet som prioriteras väljer elit/landslag. Jag vill våra föreningar väl och vill 

satsa lite mer på dessa i framtiden, men ekonomin styr i dagsläget och då går elit/landslag före, det 

är den verklighet vi lever i just nu.” 

 

5.1.3 Samverka för förändring 

Det är enbart Friidrott, Bowling-, Ishockey-, och Innebandyförbundets representanter som pratar om 

vilka intressen de har att samarbeta med varandra för att kunna genomföra en satsning mot ett livslångt 

föreningsidrottande. De är alla överens om att för en diskussion överhuvudtaget ska vara tillämplig bör 

det ske mellan specialidrottsförbund som liknar deras eget. De tycker det är viktigt att de har likartad 

spridning över landet, har likvärdiga medlemmar i både antal och deras profil samt att de har liknande 

organisationsstrukturer. Däremot är ishockey och innebandyn överens om att de inte kommer dra nytta 

av andras idéer utan måste se till det egna förbundets behov för att kunna genomföra 

Riksidrottsförbundets satsning. Även fast det sker av olika anledningar. Ishockeyns representant 

förmedlar att de befinner sig i en fas där de funderar hur ishockeyn kan infria vad idrotten gemensamt 
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bestämt genom Riksidrottsförbundet. Innebandyförbundets representant däremot förmedlar en 

stolthet över hur de arbetar med frågan i dagsläget: 

 
”Jag tycker att vi nästan var först ut att genomföra den här typen av helhetsförändringar. Vi har inte 

tittat på så många andra förbund utan vi har snarare kanske inspirerat andra att göra förändringar. 

Vi kan möjligtvis titta på andra förbund utifrån enskilda saker de gjort som vi tycker är bra” 

 
Även Friidrottsförbundets representant uttrycker sig som att det finns utrymme för att till viss del 

samarbeta i satsningen.  De menar också att gränsöverskridande diskussioner kring 

Riksidrottsförbundets satsning är viktig: 

 
”Vi hjälper varandra att ha en diskussion så det är jättebra. Även fast man inte köpt andra 

specialidrottsförbunds idéer rakt av så har man kanske plockat någon del av deras arbetssätt. Jag 

tycker det är ganska bra just nu. Framförallt där har det blivit lite mer diskussioner senaste halvåret 

eftersom Riksidrottsförbundet kommit ut med arbetsuppgifter...” 

 
Ishockeyförbundets representant ser att det finns utvecklingspotential i barns för tidiga specialisering: 

”Jag vet att Riksidrottsförbundet är sugen att göra något med oss gemensamt. Med oss, innebandy och 

handboll och fotboll till exempel där vi tittar på sånt här för där vet vi att barnen specialiserar sig alldeles 

för tidigt.” Samtidigt som hen förmedlar att det finns alternativa barriärer de kan jobba mot för att få 

ungdomar att idrotta längre så uttrycker de även att samarbetsmöjligheterna kraftigt begränsas av 

Riksidrottsförbundet egna ekonomiska fördelningsmodell. Ishockeyförbundets representant beskriver 

också: 

 
“RF har ju en sund tanke. De pratar om ett livslångt idrottande, inte ishockeyspelande så det skulle 

kunna sluta spela hockey och börja spela nån annan idrott. Men då har ju RF:s egna bidragssystem 

kraftigt hämmande effekt på det för att så mycket av de olika stöden bygger på förbundens storlek 

och antal utövare så kommer det vara svårt att få något förbund att aktivt jobba för att få utövare till 

andra förbund.” 
 

Hens inställning står i kontrast till att Bowlingförbundets representant ser att deras idrott kan ta tillvara 

på de utövare som inte kan fortsätta med för fysiskt krävande idrotter: “Många som varit tävlingsaktiva 

saknar själva tävlandet. Dom kan ju träna på många sätt men många vill också tävla. Så att då kan dom 

komma till oss.” Däremot berättar alla representanter förutom Bouleförbundets att de för diskussioner 

med förbund om samverkande insatser eller utbyter kunskap inom andra utvecklingsområden än 

satsningen mot det livslånga föreningsidrottandet.  Bowling-, Tennis-, Ishockey- och 

Friidrottsförbundens representanter förmedlar att det är en av Riksidrottsförbundets funktioner att 

förstärka samverkan mellan specialidrottsförbunden. 
 

5.2 Specialidrottsförbundens förutsättningar 

Den här kategorin beskriver olika typer av förutsättningar som finns i specialidrottsförbunden och som 

påverkar hur satsningen på livslångt föreningsidrottande kommer att gå tillväga. Det är indelat i fem 

olika delar som alla påverkar specialidrottsförbundens möjligheter till förändring men som tas i uttryck 

på olika sätt. 

 

5.2.1 Bristande resurser 

Specialidrottsförbunden arbetar efter olika förutsättningar där resurser är en del som beskrivs i 

intervjuerna. En är antalet anställda som påverkar hur mycket tid som går att lägga på specifika frågor, 

likt satsningen på livslångt föreningsidrottande. Friidrottsförbundet förklarar skillnaden mellan 

specialidrottsförbunden genom: ”Och Fotbollsförbundet har väl minst 100 anställda dom har ju sina 



12 
 

specifika arbetsuppgifter som dom jobbar med året runt. Vi är ju inte mer än 18-20 anställda så det blir 

lite annorlunda.”. 

 
Begränsade resurser påverkar även var specialidrottsförbundet lägger sitt fokus. Mycket handlar om att 

hålla nuvarande tävlingsverksamhet igång och att det är svårt att genomföra utvecklingsarbete utöver 

det, som nu är fallet vid satsningen på livslångt föreningsidrottande. Representanterna för 

Tennisförbundet, Ishockeyförbundet och Bouleförbundet beskriver alla det, varav den senare genom: 

“Oftast blir det en väldigt stor arbetsbörda och man jobbar utifrån dagsläget och inte vision och struktur. 

Så att den biten har inte funnits riktigt i förbundet, utan man kör nu och här, helt enkelt.” 

 
Specialidrottsförbunden beskriver även att det blir andra förutsättningar när arbetet sker inom idrottens 

område. En prioriterad fråga är att vara försiktig och hålla ekonomin i balans vilket representanten på 

Handbollsförbundet beskriver: 

 
“Man är rätt styrd ekonomiskt. Sen så vet inte jag, jag har andra kompisar i huset som upplever 

samma sak. Man är lite rädd. Det är inte så att det här är SEB eller Kanegi eller någonting. Utan det 

här är handbollsfolk som sitter i en förbundsstyrelse. Man är inte jätteinnovativ. Det är inte typen 

Donald Trump. Utan det är ansvarsfulla folk.” 

 
En annan resurs som framför allt Ishockeyförbundet nämner är anläggningsfrågan. Om inte det blir 

anläggningar för Ishockeyn kommer de inte heller att kunna växa då det inte finns plats för fler utövare. 

Hen beskriver: 
 

“Sen är det klart att jag skulle säga att förbundsövergripande skulle jag säga att just nu är vårt 

viktigaste mål och viktigaste utmaning anläggningsfrågan. Skaffa fler och behålla de vi har. Just nu 

är det den stora flaskhalsen i utvecklingsarbetet”.   
 

5.2.2 Det ideella engagemanget 

Specialidrottsförbunden förutsättningar påverkas även av det ideella engagemanget. En stor omsättning 

på ideella organisationsledare beskrivs som en problematik i att få igenom projekt, likt satsningen på 

livslångt föreningsidrottande. Friidrottsförbundet exemplifierar det genom ett föreningsexempel: 

 
“...nu är den föreningen på gång. Vad roligt. Dom har jobbat jättebra och sen sex månader senare. 

Det sket sig. Dom där två som drog igång och rörde om i grytan flyttade för att i 9 fall av 10 har barnen 

hittat en ny idrott. Så det är det därför att det blir… Det är en sån omsättning på personer…” 

 
Specialidrottsförbundens representanter förklarar även att distriktsförbunden håller varierande kvalité 

och att det blir svårare att lyckas med satsningar när inte hela organisationen har förutsättningar att 

arbeta på liknande sätt.  Friidrotts-, Ishockey-, Handbolls- och Tennisförbundet beskriver alla att det 

skiljer sig mellan de olika distrikten och att det i sin tur påverkar föreningarnas möjligheter att arbeta 

för satsningen. Tennisförbundet säger: “...det är en svaghet med olika villkor för olika föreningar. Och 

det är inte bra, för dom är medlemmar i Tennisförbundet allihopa, inte medlemmar i nån region.”.   

 
En annan bild som lyfts fram är att det är olika åsikter hos de ideella i föreningarna än uppe i 

specialidrottsförbunden. Även om specialidrottsförbunden vill införa något påverkas de av vad 

personerna ute i verksamheten tycker. Representanten på Innebandyförbundet beskriver det beror på 

bekvämlighet då individer intresseras av att tänka långsiktigt, exempelvis som ideell tränare. Hen 

beskriver det med:   

 
“Det är enklare att göra något jag kan och jag är trygg i, det jag känner till. Man vill gärna kunna se 

resultatet imorgon och dom besluten vi tar och inriktningarna vi tar utifrån långsiktiga perspektiv är 
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ganska svårt för en enskild ledare i ett lag att tänka sig förstå. Den personen är i den verksamheten 

och tänker vad ska jag göra på träningen imorgon, jag skiter väl vad som händer om fem år.” 
 

5.2.3 Långsamma förändringsprocesser 

Flera specialidrottsförbunds representanter beskriver att förändringar i organisationen påverkas av 

långsamma processer. Representanterna för Boule-, Ishockey- och Handbollsförbundet lyfter fram att 

eftersom idrottsrörelsens demokratiska process är ideell tar det tid för beslut att fattas och förändringar 

att ske. Bouleförbundets representant beskriver det: “För allt tar ju längre tid när man håller på med 

ideellt. Om man har jobbat privat sektor så att säga, det är stor skillnad. Beslutsgången i såna här 

organisationer än vad det är i vanliga företag, kan jag säga.” 

 
Specialidrottsförbundens representanter diskuterar även om trögheten beror på att ansvariga sitter på 

mandat. Bouleförbundets representant beskriver att det blir svårt att tänka långsiktigt och att 

arbetsinsatsen därför går ner i slutet av en mandatperiod. Handbollsförbundet representant beskriver 

att det med mandat blir en press som skapar försiktighet. Hen säger: 

 
“Man har lite hängslen, man sitter på mandat, man är ju vald. Om vi nu gör en satsning som går åt 

pipan, får man kritik, eller är det för att det är kul. Det finns en inneboende tröghet i systemet med 

förbund, så är det.” 
 

5.2.4 Utövarnas profil 

Några av de intervjuade specialidrottsförbunden beskriver även en viss profil på utövarna som påverkar 

målgruppen och inriktningen på deras satsningar. Bowlingförbundet, Tennisförbundet och 

Bouleförbundet beskriver ett brett åldersspann med många som idrottar under en lång tid. Däremot har 

Bouleförbundet få unga utövare överlag medan Tennisförbundet och Bowlingförbundet har många 

avhopp i ungdomen men lyckas få tillbaka utövarna när de blir äldre. Bouleförbundet visar på ett 

perspektiv på det genom: “Vi har andra organisationer som sysslar med det här. Vi har PRO, SPF och 

det är dom som syns. Så det är väldigt svårt att rekrytera ungdomar och säga att det här är en kul sport.” 

 
Friidrotts-, Innebandy-, Ishockey-och Handbollsförbundet beskriver istället många avhopp i ungdomen 

men att de inte kommer tillbaka i samma utsträckning. Där finns inte det livslånga föreningsidrottandet. 
 

5.2.5 De olika aktörernas förväntningar 

Några av de intervjuade upplever behov av att förtydliga aktörernas rollfördelning inom sina 

organisationer. De menar att det finns olika typer av förväntningar både från föreningarna och från 

styrelsen på hur de själva bör agera. På specialförbundsnivå diskuterar de hur de jobbar för att tillgodose 

det. 

 
Representanterna från Bowling-, Innebandy- och Friidrottsförbundet beskriver att de skulle vilja 

fokusera mer på vem de är till för. Om både förbundet självt och föreningarna får större självkännedom 

om deras verksamheter kommer mer arbete fokuseras på att kunna vända sig mot medlemmarna menar 

de. Bowlingförbundet beskriver att det finns en förväntan att de som jobbar på förbundet ska lösa 

verksamhetens rekryteringsproblem. Representanten spekulerar själv att det förmodligen beror på 

kunskapsbrister ute i distriktsförbunden eller i föreningarna. Hen säger: 

 
“Hur kommer ni hjälpa oss att rekrytera? Och medan vi och styrelsen säger att vi kan ju inte rekrytera 

utan det måste vi göra tillsammans men det är ni lokalt som måste göra jobbet. Så att där har man 

såhär att de vill ha hjälp ,men de säger inte vad de vill ha eller kanske inte vet.” 
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Personen från Friidrottsförbundet fokuserar desto mer på relationen till sin styrelse. Hen menar att när 

relationen är god så finns det mycket bättre förutsättningar att kunna arbeta med Riksidrottsförbundets 

satsning eftersom styrelsen sätter agendan för frågan: 

 
“Vi har ju haft ordförande tidigare som velat stänga mellan styrelsen och kansliet men jag tror nog 

att det här känns snarare lite tvärtom han har vidöppet mellan kansliet och det ser jag snarare som 

en resurs, som ett bra verktyg.” 

 
Innebandy-, Handboll- och Tennisförbundets representanter diskuterar alla att idrotten som rörelse är 

uppbyggd så att medlemmarna ska bestämma vilken riktning deras idrott ska gå. De menar att 

föreningarna i förlängningen är fria att göra som de vill och att deras uppdrag i många fall är att stötta 

den verksamheten. Det tas i uttryck på olika vis som Handbollens representant säger: “Vi måste få ha 

våran triangel, för det är vårat uppdrag. Det är det uppdraget vi har fått av våra föreningar. Det ska vara 

landslag. Vi ska ta fram elitspelare.” Hen menar att eftersom deras föreningar genom deras högsta 

beslutande organ förbundsårsmötet förmedlat en bild av att ta fram elitspelare så är deras 

specialidrottsförbund skyldiga att tillgodose det och blir i förlängningen fria att fram färdigpaketerade 

alternativ som föreningarna kan ta del av. Tennisförbundets representant beskriver snarare att hen 

undersöker om förbundets arbetssätt är bra nog att tillgodose föreningarnas önskningar: 

 

“Ja men då har jag nog en liten förankringsresa, dels med regionsmänniskorna, men också, jag 

försöker ju också lyssna av lite. Jag känner ju människor i klubbarna och försöker då stämma av lite 

om det känns som att jag är rätt ute.”   

 
Hela den diskussionen ovan kommer i konflikt med hur Riksidrottsförbundets direktiv om att 

specialidrottsförbunden ska jobba för ett livslångt föreningsidrottande vilket Innebandyförbundets 

representant samtidigt också diskuterar: 

 
“Senaste tiden… eller senaste åren ska jag säga och det som just nu håller på och debatteras i svensk 

idrott kring den förändrade synen på barn och ungdomsidrott och även den förändrade synen på 

elitidrott. Den kommer ju uppifrån och ner. Så det är ju inget som föreningarna kanske har önskat, i 

en del fall absolut. Det normala är ju annars att föreningarna röstar igenom något högre upp i 

systemet så det är ju lite en ny situation på det sättet.” 
 

5.3 Planerade insatser hos specialidrottsförbunden 

I denna kategori finns förbundens planerade insatser beskrivna. Det för att undersöka om det finns 

planer på att förändra sin verksamhet för att följa Riksidrottsförbundets satsning. Beskrivningarna från 

representanterna på specialidrottsförbunden är indelade i tre olika delar beroende på hur och om de 

kommer att satsa framöver. 

 

5.3.1 Förändra organisationen 

Flera specialidrottsförbund har satsningar på gång och vill förändra för att få verksamhet för livslångt 

föreningsidrottande.  Tennisförbundets representant beskriver att de vill ha ett större tävlingsfokus där 

så många som möjligt ska tävla. Hen antyder att det inte har med elit och bredd att göra utan att tävling 

är ett sätt att nå fler.  Det beskrivs genom: “Så mer tävling och inte bara träning. Så tävling både för dom 

som är bra, dom som är jättebra, dom som är halvbra och dom som är halvdåliga. Vi vill att man ska 

tävla utan att det är nån hets.” 

 
En annan bild ger representanten för Innebandyförbundet som menar att de genomför flera 

organisatoriska förändringar på flera nivåer för att minska tävlingslogiken som finns inom hela 

idrottsrörelsen: 
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“Då måste du ta bort dom strukturerna för att bygga en ny rektangel. För i min värld kan man inte ha 

ett ungdomslandslag för 15 åringar om du vill förändra något. Det går rakt emot eh, en rektangel 

exempelvis. Så du måste ta bort strukturen som supportar den rådande logiken.” 

 
Ovanstående exempel visar hur Innebandyförbundets representant lyfter hur de aktivt jobbar mot en 

tävlingslogik och jobbar med att identifiera strukturer som stärker ett sådant perspektiv. Hen resonerar 

att om det nu finns olika typer av strukturer som främjar tävlingskulturer så behöver och ska förbundet 

erbjuda eller förbjuda handlingsalternativ för föreningar eller anställda. Bouleförbundets representant 

beskriver att de siktar snarare på att få in fler tränare då det idag är en brist och en förutsättning för att 

få in fler ungdomar. För att få in det livslånga föreningsidrottandet är det ungdomar Bouleförbundet vill 

nå. 

 

5.3.2 Bygga vid sidan av 

Istället för att förändra den nuvarande verksamheten beskriver representanten för Handbollsförbundet 

att deras väg för det livslånga föreningsidrottandet istället handlar om att ta fram nya spår. Det 

exemplifierar hen med: 

 
“Vi har motionshandboll, vi har rullstolshandboll, vi har minihandboll för vuxna, det där, 

målsättningen är inte att man ska delta i en tävling eller vinna en serie. Man tränar en gång i veckan 

istället för att gå till det där jävla gymmet. Då spelar man minihandboll för det är min idrott. Vi lägger 

till en massa nya spår, vi lägger till nya grejer, ändrar inte.” 

 
Representanten från Ishockeyförbundet beskriver att de satsar på att bedriva påverkansarbetet genom 

utbildning för att få tränare och ledare att få större kunskaper och förmågor att förändra och utveckla 

hur de jobbar i sina ledarroller. Dessutom menar hen att de kommer erbjuda rekreationsformer av 

utövandet, likt Handbollens, för att nå ut till äldre ungdomar och unga vuxna. 

 

5.3.3 Befinner sig i initial fas 

Andra specialidrottsförbund kommer att göra insatser men är i nuläget i en planeringsfas. 

Friidrottsförbundet representant beskriver det genom: 

 
“Därför tycker jag det är jättebra att RF… Äh, dom har nog vetat om det här men dom har nog bara 

gjort slag i saken och gett oss klara arbetsuppgifter 2016 för att under 2017-2019 stärka alla våra 

föreningar som har barn och ungdomsverksamhet. Det är det vi gör nu vi tar fram såna tankar och 

funderingar.” 

 
Bowlingförbundets representant beskriver att de siktar likt det Bouleförbundet gör nu på att behålla 

ungdomarna hela vägen och inte släppa dem åren tills de kommer tillbaka. Representanten beskriver: 

 
“Sen ska vi bara, ja, våran kartläggning hos oss tappar man ibland dom här tonåringarna vilket också 

är vanligt hos oss också men sen så kommer dom ibland tillbaka till oss vilket vi ska jobba med att se 

till att dom kommer tillbaka även fast dom försvinner.” 

 

6. Diskussion  

Nedanstående del inleds med en övergripande diskussion om specialidrottsförbundens 

tillvägagångssätt kring satsningen. Det följs av diskussioner kring förändringar och förutsättningar med 

bakgrund i tidigare forskning. Även diskussioner hur Riksidrottsförbundets och Korpens roller kommer 

att vara framöver diskuteras.  Avsnittet följs av en analys av hur uppsatsens egen metodologiska process 

varit genom en metoddiskussion. Det följs av delar om hur studiens resultat kan användas, samt förslag 
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på framtida forskning. Studien lyfter hur specialidrottsförbunden hanterar Riksidrottsförbundets 

satsning mot ett livslångt föreningsidrottande och besvarar även dess frågeställningar. 

 

6.1 Övergripande diskussion 

Satsningen på livslångt föreningsidrottande är en satsning som specialidrottsförbunden hanterat på 

olika sätt. En del av de intervjuade menar att den efterfrågade förändringen är ingenting som 

idrottsföreningarna själva har önskat, andra tänker att de inte omfattas av problematiken och det finns 

också de som säger att det inte finns förutsättningar för dem att genomföra satsningen på ett legitimt 

sätt. Motstånd till förändring tar sig i olika uttryck på många nivåer men samtidigt finns det ett 

specialidrottsförbund i form av Innebandyförbundet som menar att de kommer genomföra satsningen 

såsom Riksidrottsförbundet vill. Flera andra specialidrottsförbund förmedlar en direkt tveksamhet till 

det som Innebandyförbundet vill genomföra. Det är endast dem som uttryckligen sagt att de kommer 

motverka tävlingslogiken genom att uppmärksamma och förändra sina egna strukturer och praktiker. 

Detta kan visa hur normer inom institutioner driver fram aktörers handlingar såsom Scott och Meyer 

(1994) beskriver det. Eftersom representanterna inte uttryckligen problematiserar hur deras roll 

påverkar tävlingslogikens konsekvenser visar det på att den nuvarande verksamheten i många fall 

rättfärdigas och att normen inom de olika specialidrottsförbunden är att upprätthålla ett tävlingslogiskt 

förfarande. 

 

Den svenska idrottsrörelsen har en historik och organiseringsmodell av att själva få bestämma hur de 

vill bedriva sin verksamhet. Det härstammar från ett folkrörelseperspektiv där föreningarna i mångt och 

mycket varit autonoma och fria att göra som de vill (Sjöblom, 2015). Tävlingslogiken har enligt 

Engström (2010) och Nordström (2012) lett till systematiserade avhopp bland utövarna vilket till slut 

startade en förändringsprocess. När nu initiativet kommit från Riksidrottsförbundet självt uppstår det 

motstånd på specialidrottsförbunden. Det framgår att vad Riksidrottsförbundet försöker göra och det 

tillvägagångssätt de använder sig av inte motsvarar vad specialidrottsförbunden förväntar sig att 

idrottsrörelsen ska syssla med. Även fast många är medvetna om utslagningskulturen i föreningarna så 

verkar det som att specialidrottsförbunden själva inte alltid vet hur de ska jobba för att åtgärder det. Det 

resulterar i att några specialidrottsförbund ställer en satsning på elitverksamhet mot att försöka ändra 

tävlingslogiska inslag i föreningsidrotten. De menar att rekrytering sker bäst genom sportsliga 

framgångar och medial exponering. Att vissa specialidrottsförbund resonerar på det sättet kan ge en 

fingervisning om att de själva behöver verktyg för att genomföra förändring. Det faktum att 

Riksidrottsförbundet får specialidrottsförbunden att aktivt arbeta med den här frågan visar däremot en 

medvetenhet om en utbredd problematik och är ett första steg mot att bryta invanda mönster och 

rådande normer.  

 

 

6.2 Förbund för förändringar 

Handboll-, Tennis- och Ishockeyförbundet säger sig vilja lägga till ytterligare motionsinriktade 

verksamheter utan att förändra en existerande tävlingslogik medan innebandyn är det enda förbund 

som pratar om radikala förändringar i sin organisation för att förändra tävlingskulturen. Det finns 

uppenbarligen olika tolkningsmöjligheter hos alla förbund av hur Riksidrottsförbundets satsning bör ta 

sig i uttryck. Som satsningen är formulerad så vill Riksidrottsförbundet att fler ska föreningsidrotta 

samtidigt som de vill utveckla nya former av tävling och träning för att fler ska idrotta. Den frågan som 

vissa specialidrottsförbund ställer sig, vad vill Riksidrottsförbundet egentligen med satsningen?, 

framstår som att satsningens inriktning behöver förtydligas för att kunna ge en fingervisning av deras 

ambition. Att flera specialidrottsförbund aldrig har genomfört någon liknande storskalig förändring 

tidigare beror på att deras verksamhet förväntas bekräfta en tävlingslogisk agenda vilket syns av 

Handbollsförbundets citat “Vi måste få ha våran triangel, för det är vårat uppdrag. Det är det uppdraget 

vi har fått av våra föreningar. Det ska vara landslag. Vi ska ta fram elitspelare.” De möjliga 

handlingsalternativ som representanterna ser och använder sig av bygger alltså på de förutsättningarna.  
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Det faktum att det finns ett specialidrottsförbund som ser strukturella problem och som är nyfiken på 

hur andra organisationer jobbar antyder ju även att mycket beror på vilken inställning till satsningen 

människorna som arbetar med frågan har. För även om Innebandyförbundet också ställs inför stora 

utmaningar när de tänker förändra i sin organisation så är de ändå inställda på det. De andra 

specialidrottsförbundens tveksamma inställning ses som att det finns tävlingslogik och motionslogik 

samtidigt på ett liknande sätt som Skirstad och Chelladurai (2011) menar existerar i en norsk 

idrottsförening också. Till exempel pratar Ishockeyförbundet om att det svåraste kommer att bli att låta 

barn och ungdomar idrotta på rättvisa villkor samtidigt som de ska bedriva en världsledande 

elitsatsning. På så vis vill de tillgodose olika intressenters behov samtidigt där ett intresse inte ska 

värderas högre än det andra. I deras fall har tidig utslagning länge varit ett naturligt inslag i idrotten 

samtidigt som de erbjuder någon form av idrott för alla barn. Ishockeyn menar att det också beror på 

grund av deras förutsättningar som förbund. 

 

6.3 Förutsättningar är inte bara bortförklaringar 

Det finns ett antal utmaningar som idrotten står inför när de vill motverka tävlingslogiska inslag. En av 

dem är att klara av att se bortom sitt eget specialidrottsförbunds begränsningar och aktivt jobba mot 

tävlingslogik. Däremot uppstår det vissa situationer som är av intresse för att förklara tidsåtgången som 

förändring medför. 

 

Ishockey- och, Bowlingförbundet pratar själva om utmaningen med idrottens eventuella funktion att 

tillhandahålla föreningsidrott mellan specialidrottsförbunden. Det råder uppenbarligen en 

konkurrenssituation om det minskade antalet föreningsidrottare där förbunden kämpar för att kunna 

bedriva sina verksamheter överhuvudtaget. Som Ishockeyförbundet förmedlar så uppstår en intressant 

problematik för alla specialidrottsförbund som växer för snabbt i förhållande till vilka anläggningar de 

har tillgång till. Det blir en utmaning för alla dem att kunna erbjuda barn och ungdomar en meningsfull 

fritid samtidigt som äldre personer uppenbarligen kommer konkurrera om träningstider de också. I så 

fall blir deras tillvägagångssätt till det rektangulära idealet rätt logiskt där de menar att de får försöka 

erbjuda mer rekreationsmöjligheter alternativt verka för att få fler unga att röra sig mellan 

specialidrottsförbunden. 

 

Friidrottsförbundet visar på hur konflikter inom förbundet förbrukat tid och energi vilket förhindrat 

dem att genomföra ordentliga utvecklingssatsningar. Flera förbund vill förankra satsningen långt ner i 

föreningarna för att tillgodose en bild av en demokratisk process och förutsäger även själva att 

Riksidrottsförbundets satsning kommer ta väldigt långt tid.  Dessa tendenser överensstämmer med hur 

Amis et al. (2004) beskrev att förändring gick till i kanadensiska organisationer där det fanns motstånd 

till förändring på maktpositioner inom specialidrottsförbunden och även att förändringsarbete tog lång 

tid.  
 

6.4 Riksidrottsförbundets framtida roll 

Det blir också intressant att se om det här tillvägagångssättet blir en nyare trend från 

Riksidrottsförbundets håll. Kommer de fortsätta att toppstyra idrottsrörelsens utmaningar som vi sett 

sedan en tid tillbaka (Handslaget och Idrottslyftet) eller kommer förändringarna komma från 

föreningarna själva. Hedenborg et al. (2012) pratar om att projektformatet är ett sätt att undvika att det 

integreras i hur den ordinarie verksamheten utformas vilket även syns av Tennisförbundets 

representants uttalanden. Tennisförbundets representant menar att det finns ett skyndsamt förfarande 

i utvecklingsfrågor för att det ska se bra ut. Om satsningen mot ett livslångt föreningsidrottande 

fortsätter att toppstyras eller misslyckas så ställer sig vi frågande till vad det faktiskt är som motiverar 

att idrottsrörelsens utseende ska vara som det är. Vårt grannland Danmark är organiserade så att tävling 

och elitverksamhet bedrivs i en annan organisation än motionsidrotten (Skille, 2011). På så vis separeras 

en mer kommersiellt gångbar elitverksamhet från en mer statlig harmoniserande motionsidrott. Där 

drar Skille (2011) slutsatsen att för att uppnå en rättvisande bild av att en idrottsrörelse ska vara 
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tillgänglig för alla så kommer förändringar alltid att influeras av en rådande tävlingslogik. Därmed 

kommer det vara svårt att överhuvudtaget uppnå idrott för alla. 

 

6.5 Slutsatser kring vad satsningen leder till  

När vi rett ut att den nya verksamhetsinriktningen i bästa fall kommer klara av att erbjuda nya former 

av verksamhet som ska komplettera den nuvarande verksamheten så blir det intressant att se vilken 

position Korpen får i satsningen. 

 

Korpen ställer sig frågan om hur det kommer gå och hur deras framtid kommer att se ut. Våra personliga 

förutsägelser hur idrottssatsningen kommer till uttryck för idrottsrörelsen är inte optimistiska. I alla fall 

inte optimistiska till en total förändring där alla förbund kommer att ha samma bredd- och motionslogik 

som de idag har tävlingslogik. Istället kommer förmodligen många specialidrottsförbund erbjuda fler 

former av deras idrotters utövande utan att på något sätt släppa tävlingslogiken. Lyckas 

specialidrottsförbunden förändra sig så kommer det likt de säger själva ta tid just för att det i sak är en 

lång process. Det kommer dessutom att ta ännu mer tid att förändra den kultur som finns inom 

förbundet ända ner till föreningarna, speciellt i de distrikt där det finns mindre resurser och därmed 

sämre förutsättningar till förändring. Det ser heller inte ut som att många aktivt kommer samverka med 

andra specialidrottsförbund förutom med vissa undantag. I de fall det sker så handlar det framförallt 

om erfarenhetsutbyten istället för gemensamma satsningar. Därför är det inte troligt att 

specialidrottsförbunden kommer vilja dra nytta av Korpens erfarenheter kring motionsidrott, utan 

snarare vill klara sig på egen hand. Innebandyförbundet är det exempel på ett specialidrottsförbund som 

vill förändra sig och har potential att klara att bygga upp den verksamhet de vill ha. I andra förbund 

finns det en tävlingslogik Korpen är en motsats till, vilket tyder på att deras behov som 

motionsidrottsförbund kommer att finnas kvar. 

 

6.6 Metoddiskussion 

Innehållet i metoddiskussionen blir i mångt och mycket baserad på de metodval som gjorts genom 

uppsatsprocessen. Exempelvis har valet av intervju som metod skapat merarbete som tagit tid, i form 

av bland annat transkribering och övrig databehandling. Det har istället kompenserats av det som 

Gratton och Jones (2010) framträder som fördelar i form av öppnare och utförligare svar, något som i 

efterhand känns som nödvändigt för att kunna följa uppsatsens teoretiska perspektiv. 

 

Blandningen av personlig- och telefonintervju bör även det ha en påverkan på svaren. Vid de personliga 

gick det att läsa av lättare vad personen menade genom exempelvis ansiktsuttryck. Det som skulle kunna 

ha skett är att de som intervjuats via telefon sa något som tolkades men som egentligen menade något 

annat. Det är i sådana fall något som därför skulle påverka tillförlitligheten på ett negativt sätt. En annan 

infallsvinkel som påverkar tillförlitligheten är vem som gjort intervjuerna och om frågorna har ställts på 

samma sätt med samma mening. För att underlätta det har båda deltagit på så många intervjuer som 

möjligt. Det gäller även vid databehandling. Genom att ha följt en tydlig mall med 

meningskoncentrering och tematisering där båda bearbetat alla intervjuer undveks eventuell missad 

data som skulle kunna komma till användning. 

 

Generellt sett går studien att beskriva ha hög validitet men kanske inte lika hög reliabilitet. Svaren i 

resultatet bygger på vad studien avser att mäta. Resultatet speglar också för hur personer med ansvar 

för utvecklingsfrågor inom specialidrott resonerar under en påtvingad förändringsprocess. Eftersom 

studien även bekräftar vedertagen organisationsinriktad forskning kan uppsatsen förhoppningsvis bidra 

med att förklara andra svenska idrottsförbund i förändring. Det är dock något som inte går att se som 

en garanti då alla förbund är unika. 

 

Ur ett etiskt perspektiv har det förutom de val som gjorts innan och som nämnts i metoden uppstått ett 

tillfälle där samtyckeskravet behövde användas, och det beroende på att informationskravet gett 

respondenten möjlighet att inte vilja offentliggöra vissa uttalanden. Det genom att en deltagare sa ett 
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svar som den sedan inte ville ha med, vilket därför plockades bort trots att informationen hade kunnat 

komma till användning. Att ändå möjligheten till det gavs kan ha lett till att fler intervjupersoner kände 

sig tryggare och valde att ställa upp på intervju, vilket i sin tur har gjort studien möjlig att utföra.  

 

6.7 Bidrag till forskning 

Våra förhoppningar med studien är att den belyser att förändring inte bara påverkas nere på 

föreningsnivå utan även på förbundsnivå. Hur specialidrottsförbunden agerar påverkar däremot även 

hur föreningar kommer att idrotta. Det som även kan belysas är att de traditioner, normer och 

värderingar som finns har en historisk grund som byggt upp en kultur genom hela den svenska 

idrottsrörelsen  

 
Uppsatsen ger även information om satsningen om livslångt idrottande och kan skapa en bild av hur det 

kommer se ut i framtiden. Det går även att se det ur två olika perspektiv. Dels i det förbundspersonerna 

säger och som framställs i resultatet, men också i denna diskussion där egna åsikter och tolkningar 

beskriver satsningens möjliga utfall. 

 

6.8 Framtida forskning 

Uppsatsen har genom att studera olika specialidrottsförbund visat en bredd mellan olika 

specialidrottsförbunds inställningar och förutsättningar till förändring. Vid vidare studier inom samma 

område hade istället ett djup i färre förbund kunnat ge en annan inblick. Istället för att intervjua en 

person per förbund, hade olika steg med exempelvis en styrelsemedlem på tre olika nivåer med 

specialidrottsförbunden, men också på distrikt- och föreningsnivå kunna lyfta olika perspektiv och ge 

djupare kunskaper. Det skulle inte ge en lika bred överblick men visar istället skillnader och olika syner 

inom samma organisation. 

 
Framtida forskning skulle också kunna handla om att följa förbundens utveckling över tid. Det livslånga 

föreningsidrottandet är i nuläget en satsning, men något som kommer vara aktuellt en lång tid fram 

över. Att följa förbunden och även föreningarnas inställningar över tid skulle ge mer svar och samtidigt 

visa på det som sagts i intervjuer rörande att det tar tid att genomföra förändringar inom idrottsrörelsen. 

 

7. Författardeklaration 

I uppsatsen har vi, Erik Arvidsson och Daniel Lundell som medförfattare tagit lika ansvar för samtliga 

delar i uppsatsprocessen. Fyra intervjuer har genomförts vardera, och båda har deltagit på samtliga 

möten och handledartillfällen. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej xxx! Jag såg att du arbetade på Svenska xxxförbundet och kom på så sätt över din mailadress. 

 

Jag heter Daniel Lundell och tillsammans med Erik Arvidsson skriver jag ett examensarbete på 

Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. Vårt uppdrag är att undersöka 

specialidrottsförbundens roll i olika verksamheter. roll i idrottsprojekt som genomförs inom ramen för 

idrottsrörelsens satsningar, exempelvis Idrottslyftet. Vi vill titta på vilken betydelse eran position har 

för hur föreningar under er driver sina verksamheter.  Vi tror att du är en person som har de 

kunskaper vi efterfrågar och vänder oss därför till dig. 

 

Intervjuerna kommer framförallt genomföras under måndag-onsdag vecka 18. Vi genomför antingen 

telefonintervju eller så besöker vi er arbetsplats vilket vi tillsammans med dig kommer överens om. 

 

Intervjun kommer att ta ca en timma och kommer att spelas in för att underlätta transkribering, för att 

därefter tas bort. Under intervjun får du när du vill välja att hoppa över frågor eller avbryta samtalet. 

 

Vi hoppas du är intresserad av att ställa upp och hör av dig för en intervju! 

 

Vänliga hälsningar 

Daniel Lundell och Erik Arvidsson 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Tema 1. Verksamheten  

 
Kan du beskriva er verksamhet? 

 

Hur har du kommit till den positionen du sitter på idag? 

Beskriv din karriär? 

 Hur ser en arbetsdag ut för dig? 

 

Vad har ni för målsättningar/visioner i ert förbund? 

Hur tror du att ni att ni når dessa på bästa sätt? 

 

Hur fattar ni beslut?  

Hierarki? 

 

Har ni som förbund genomfört några organisatoriska förändringar? 

 

Hur mycket kontroll vill ni ha över eran verksamhet? 

Vill ni styra verksamheter? 

 

Upplever du någon konflikt i förbundet? 

Hur hanterar ni konflikter i förbundet? 

 

Vilket problem och möjligheter ser du med livslångts föreningsidrottande? 

 
Tema 2. Satsningar  

 

Vilka satsningar har ni genomfört tidigare? 

Beskriv exempelvis Idrottslyftet eller Handslaget? 

Vad gjorde ni då?  

Hur följer ni upp satsningarna? 

Hur skulle du vilja följa upp? 

 

Hur går det till när ni genomför en satsning? 

 Är det någon skillnad hur ni arbetat med projekt över tid? 

Vad genomför ni för satsningar i nuläget? 

Hur går en sådan process till? 

Vad gör ni? 

Hur gör ni det? 

Vad är utmaningen/möjligheterna att bedriva satsningarna på det här sättet? 

 

Vad anser du relevant att prioritera i satsningar? 

 

Varför tror du idrottens satsningar ofta får kortsiktiga effekter? 

 Vad har du för tankar för att göra dessa satsningar långsiktiga? 

 

RF har gått ut med direktiv om  livslångt föreningsidrottande där ni själva får ansvara för hur er idrott 

ska uppnå den visionen. Hur ser du på det direktivet? 

 

Har ni inspirerats av andra förbunds satsningar? 

Vad tror du att ni gör som de andra förbunden inte gör på samma sätt? 
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På vilka sätt samarbetar ni med andra organisationer? 

 Andra förbund? 

 

Har du tänkt på något mer?
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