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Sammanfattning Dagens samhälle befinner sig under ständig förändring och utveckling. 

Idrottsrörelsen satsar nu på olika sätt på föreningsutveckling, det är 

utveckling av detta slag som denna rapport kommer att titta närmare på. 

Syftet var att studera seglingsföreningar i ett distrikt i södra 

Sverige som fått bidrag ur Idrottslyftet för föreningsutveckling. 

Studien hade även till syfte att se vilka mål dessa 

seglingsföreningar hade med sin utveckling, samt vad de upplever 

möjliggör och hindrar den utvecklingen. De frågeställningar som 

låg till grund för undersökningen var: Vilka mål har de 

seglingsföreningar som arbetar med föreningsutveckling? Hur är 

utvecklingsarbetet organiserat? Vad möjliggör och hindrar 

utvecklingen?  Empiri samlades in genom intervjuer med 

representanter ifrån de aktuella seglingsföreningarna. Resultatet 

visar att de flesta seglingsföreningarna satsar på en utveckling av 

fortsättningsverksamheten efter seglarskolan. De största 

möjligheterna för utveckling upplevs vara engagemang, 

sailcoachtid och externa bidrag. De största hindren för utveckling 

upplevs vara brist på tränare och att kunna vidmakthålla tillräckligt 

med engagemang. Därmed torde den största utmaningen för 

seglingssporten nu vara att lära hur de skall få in tillräckligt med 

kompetens och engagera fler samt hur på bästa sätt överbygga 

glappet mellan seglarskolan till den fortsatta 

seglingsverksamheten.  
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study were: What goals do SA’s that work whit development have? How 

are that work organized? What makes the development possible and 

which obstacles there are for it? The research was made by interviews 

with respondents from the SC´s at hand. The result shows that most of 

the SC´s put effort in the activities that follows sailing school, such as 

training and competitions. The largest things, that made the development 

possible, where commitment, Sailcoach time and external contributions. 

The largest obstacle for development where the lack of trainers and too 

maintain enough commitment. Because of this the most important 
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Introduktion 

Dagens samhälle befinner sig i ständig förändring, allt händer väldigt fort och förändringar 

har blivit en del av vardagen (Ahrenfelt, 2001). En vardag som kräver att samhällets 

organisationer ständigt utvecklas så att de kan anpassa sig efter dessa förändringar. Vikten av 

utveckling, strävan efter att bli än bättre och än mer effektiv, är det ingen som ifrågasätter 

snarare understryks ofta hur betydelsefullt det är.”Den organisation som slutar att bli bättre 

slutar att vara bra.” (Hogedal, 2002, s. 36). 

 

Handslaget var och Idrottslyftet är en satsning från regeringen till idrottsrörelsen på idrottens 

verksamheter för barn och ungdomar (Riksidrottsförbundet, 2009). I den extra satsning, i form 

av Handslaget och sedan Idrottslyftet, som gjorts inom idrottsrörelsen har idrottsföreningar 

kunnat söka bidrag för projekt inom olika områden. Ett av dessa områden inom Idrottslyftet är 

utveckling av föreningar (Riksidrottsförbundet, 2009). Egentligen har alla projekt inom 

ramarna för Handslaget och Idrottslyftet på något sätt med utveckling av föreningar att göra, 

men nu gick det att specifikt ansöka om bidrag för sådana projekt. Det kan vara med 

anledning av detta som Svenska Idrottsutbildarna (SISU) hösten 2008 startade en ny 

utbildning, nämligen en utbildning i Föreningslära och utveckling (SISU Idrottsutbildarna, 

2008). Idrottsrörelsen verkar således, i allt större utsträckning, satsa på utveckling av 

idrottsföreningar. Idrottsföreningarna beskrivs som grunden och den viktigaste delen i den 

svenska idrottsrörelsen (Pallin, 2004).  Ingen torde motsätta sig denna beskrivning, men det är 

först nu SISU startar en utbildning av detta slag och det verkar inte vara mycket som har 

gjorts inom detta område tidigare. 

 

Det finns mycket lite forskning och litteratur kring föreningsutveckling inom idrotten att 

tillgå. Det är ett synnerligen outforskat område. Så trots att idrottsföreningar beskrivs som 

stommen i svensk idrott verkar det som om få intresserat sig för hur dessa föreningar skulle 

kunna utvecklas, bli ännu bättre, lära sig än mer och bli en än starkare stomme. Att just ”lära 

sig än mer” kommer att bli intressant för denna studie, för hur sker utveckling om inte genom 

kunskap om något? Då vi införskaffar ny kunskap ser vi tydligare möjligheter till utveckling. 

Lärande tillsammans med ny kunskap föregår utveckling (Säljö, 2005). Är det så att 

idrottsrörelsen nu lärt sig vikten av att satsa på föreningarna och bistå dem i deras 

utvecklingsarbete? År 2005 gjordes en studie av idrottsföreningarnas situation 

(Riksidrottsförbundet, 2005) som bland annat undersökte föreningarnas verksamheter, det 
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ideella ledarskapet, ekonomi samt hinder och möjligheter. Studien ger en bra översikt av hur 

det ser ut i en ”typisk” förening idag. Som största hot mot den egna föreningens utveckling 

sågs ”minskade ideella insatser” tätt följt av ”ledarbrist” och ”färre medlemmar”. 

 

Ur pedagogisk synvinkel vore det intressant att närmare studera vad ledare behöver lära i 

frågor som rör utveckling och vad som hindrar och möjliggör utveckling i idrottsföreningar. 

Är det någon kunskap som saknas och därmed hindrar utveckling? Denna rapport avser att 

undersöka vad som möjliggör och hindrar föreningars utveckling inom seglingsporten. 

Seglingsföreningar har kunnat söka bidrag från Idrottslyftet för föreningsutveckling. Flera har 

gjort detta och fått resurser. Det är några av dessa föreningar som ingår i rapporten. 

 

Syfte 

Syftet var att studera seglingsföreningar i ett distrikt i södra Sverige som fått bidrag ur 

Idrottslyftet för föreningsutveckling. Studien hade även till syfte att se vilka mål dessa 

seglingsföreningar hade med sin utveckling, samt vad de upplever möjliggör och hindrar den 

utvecklingen. 

 

De frågeställningar som låg till grund för undersökningen var: 

 Vilka mål har de seglingsföreningar som arbetar med föreningsutveckling? 

 Hur är utvecklingsarbetet organiserat? 

 Vad möjliggör och hindrar utvecklingen? 

 

Bakgrund 

Seglingssporten med dess 129 000 medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2007) är troligen en 

idrott som för många är tämligen obekant. Därför och för att du som läsare lättare skall kunna 

följa med och förstå resultatet kommer här en liten inblick i seglingens värld. 

 

Svenska Seglarförbundet bildades år 1905 och är ett av 68 specialidrottsförbund som är 

anslutna till Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundet, 2008). Det äldsta 

specialidrottsförbundet bildades år 1900, vilket gör Svenska Seglarförbundet till ett av de 

äldre. Som mellanhand mellan Svenska Seglarförbundet och dess cirka 430 

seglingsföreningar finns 17 stycken distriktsförbund (Svenska Seglarförbundet, 2009a). Så 

långt skiljer sig inte seglingssportens organisation så mycket från hur idrotter brukar vara 
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organiserade, men till seglingssportens organisation hör även ett antal klassförbund. 

Klassförbunden representerar de olika typer av båtar, eller båtklasser, som är anslutna till 

Svenska Seglarförbundet och år 2008 var de 91 stycken (Svenska Seglarförbundet, 2008a). 

Här någonstans börjar segling bli svårbegripligt för den som inte är insatt. Det finns en otrolig 

mängd olika båttyper kopplade till sporten och dessutom finns ett antal olika sätt att 

kappsegla/tävla på, som om det inte var nog med alla olika båttyper. Detta är, på något sätt, 

både seglingssportens styrka och svaghet. Styrka för att det finns något som passar alla 

oavsett ålder och fysisk förmåga. Samtidigt är det en svaghet då det gör sporten invecklad och 

svår att ta till sig. Ett bra exempel på detta är att det år 2008 utsågs inte mindre än, 43 stycken 

svenska mästare med juniormästerskapen inräknade (Svenska Seglarförbundet, 2008b). 

Seglingssporten består helt enkelt av ett myller av tävlingar och båttyper, vilket innebär 

många välmöjligheter samtidigt som sporten blir svår att överblicka. 

 

Det vanligaste sättet att börja inom seglingssporten är att vid sju åtta års ålder gå i en av de 

många seglarskolor som anordnas av seglingsföreningarna runt om i landet. Deltagarna 

behöver som regel själva ta med sig båt till seglarskolan, vissa seglingsföreningar äger en eller 

flera båtar som kan lånas ut eller hyras, men oftast krävs alltså att deltagarna själva tar med 

sig båtar till seglarskolan. För att kvalitetssäkra seglarskolorna anordnar Svenska 

Seglarförbundet i samarbete med distriktsförbunden utbildningar för seglarskolornas 

instruktörer. Inom seglingssporten är instruktörerna ofta avlönade och som regel är det 

ungdomar som fungerar som instruktörer. För att ytterligare höja kvalitén på landets 

seglarskolor och på så sätt få fler att fortsätta inom segling, finns även fastställda kursplaner 

för seglarskolorna (Svenska Seglarförbundet, 2009b). Alla seglingsföreningarna kan även 

ansöka för att bli klassade som ”Ungdomsvänlig klubb”. Ungdomsvänliga klubbar började 

som ett projekt vars syfte löd: ”Projektet "Ungdomsvänliga klubben" har till syfte att stödja 

de klubbar som verkligen vill satsa på sina ungdomar i steget fr om (står för ”från och med”, 

författarens notering) seglarskolan och uppåt. Att vara ungdomsvänlig betyder att klubben 

satsar livskraftigt på ungdomar upp till 25 års ålder och på aktiviteter för och tillsammans med 

dem. I gengäld kommer SSF (står för Svenska Seglarförbundet, författarens notering) att bidra 

med att skapa förutsättningar för att göra segling enklare och roligare, se till att det finns 

utbildade ledare och tränare och mycket, mycket mer. Allt med en strävan att vi skall få ökad 

tillgänglighet och ungdomsvänlig segling.” (Svenska Seglarförbundet, 2009c). 
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Som Ungdomsvänlig klubb finns ett antal krav att leva upp till, ett exempel på ett sådant krav 

är att det i seglingsföreningen skall finnas en självrådande ungdomsavdelning som är 

representerad i seglingsföreningens styrelse. 

 

Under år 2004 lanserade Svenska Seglarförbundet sin ”färgpyramid” (se figur 1). 

Färgpyramiden skall fungera som en pedagogisk modell för att beskriva erfarenhets- och 

kunskapsnivån på alla aktörer, ifrån seglarna själva till ledare, tränare och 

tävlingsfunktionärer (Svenska Seglarförbundet, 2009b). Även tävlingarna blir ”färglagda” 

utifrån tävlingens nivå. Basen i pyramiden är grön, den symboliserar nybörjarnivån som står 

för seglarskola, träning och tävling på lokalnivå. Nästa steg är blått, vilket står för tävling och 

träning på regionalnivå. Vidare kommer den röda nivån, en rödseglare deltar på kval runt om i 

landet och seglar till exempel om ett svenskt mästerskap (SM). Toppen på pyramiden 

representerar eliten inom seglingen med färgen svart. Den innebär internationella tävlingar, 

där svartaseglare representerar Sverige med till exempel en medalj i ett världsmästerskap 

(VM) som mål. 

 

 

Figur 1: Svenska Seglarförbundets färgpyramid (Svenska Seglarförbundet, 2009d) 

Det är viktigt att vara medveten om att det finns nyanser i färgerna, vilket innebär att de som 

är ”helt” nybörjare räknas som ljusgröna och desto bättre de blir inom ramarna för den gröna 

nivån desto mörkare gröna seglare blir de. Som beskrivits tidigare finns det inom seglingen 
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både olika båttyper att segla precis som det finns olika sätt att tävla på. Om någon, till 

exempel byter båttyp eller tävlingsform står han eller hon inför nya utmaningar. Kanske går 

man ifrån att segla en enmansbåt till att segla en båt där man är två personer ombord. Dessa 

nya utmaningar innebär ofta ett eller flera steg ner i pyramiden, från till exempel röd till blå 

eller till och med en kort visit på grön nivå. På grund av detta har det ibland framförts att 

pyramiden skall liknas vid chokladkakan Toblerone med flera pyramider som följer varandra. 

Seglingssporten har anställt ett antal regionala sailcoacher, som bland annat skall arbeta med 

att stödja seglingsföreningar med deras utvecklingsarbete (Svenska Seglarförbundet, 2009e). 

År 2008 fanns det sailcoacher i nio av de 17 distrikten. En del i föreningsutvecklingsbidragen 

från Idrottslyftet var sailcoachtid, där sailcoachen mest skulle fungera som ett stöd och coach 

för föreningarnas tränare. För att en seglingsförening skulle få bidrag för föreningsutveckling 

inom seglingen krävdes först att ett antal grundvillkor uppfylldes (Svenska Seglarförbundet, 

2009f). Exempel på sådana grundvillkor är att föreningen skulle ingå eller ansöka om att vara 

med i projektet Ungdomsvänlig klubb och att den redovisar Lokalt aktivitetsstöd.  

I distriktet som är aktuellt för denna studie gjordes under år 2007 en kartläggning av samtliga 

medlemsföreningar. Kartläggningen visade att det fanns ett stort utbud av olika seglarkolor i 

distriktet. Närmare bestämt ordnade 52 stycken av de 77 anslutna medlemsföreningarna 

någon form av seglarskola, däremot var det bara 29 av dessa som bedrev någon slags 

träningsverksamhet (Wolgast, 2007). En rädsla som då infann sig var att seglingssporten på 

många håll höll på att bli som de simskolor våra barn går i för att lära sig att simma. Det vill 

säga, barnen går och lär sig segla på seglarskolor men slussas inte in i sporten och 

träningsverksamheten i den utsträckning som seglingen som sport eftersträvar. Självklart är 

alla välkomna att delta i seglarskolor oavsett om de har ambitioner att fortsätta med segling 

eller inte, men den brist som syntes var att steget från seglarskolorna till 

träningsverksamheten i många fall var allt för stort. 

 

Litteraturgenomgång 

Det finns två olika nivåer på vilka föreningsutveckling kan ske, den ena är bearbetning av 

”vad man gör” och den andra ”hur man gör” (Hogedal, 2002). Utveckling av ”vad” kan 

handla om det innehållsmässiga eller idébärande, det kan vara att starta en ny verksamhet i 

föreningen. När utveckling av ”hur” sker är det snarare rutiner och arbetssätt som utvecklas 

och förändras. Oavsett på vilken nivå föreningsutveckling sker är det en förändring som 
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föreningen går igenom och i rapportens inledning beskrevs hur förändring blivit en del av vår 

vardag. Förändring kan beskrivas som ett tillstånd vi ständigt befinner oss i och det är viktigt 

med kunskap kring detta. Till exempel för att det ofta uppstår motstånd mot förändringar, ett 

motstånd som kan uppfattas negativt, men Ahrenfelt (2001) menar att det behövs för att det: 

1. ”skapar verklig delaktighet genom att medarbetaren engagerar sig i processen 

2. är informativt och bär på för förändringsarbetet nödvändig kunskap om det fält där 

förändringen eller utvecklingen skall ske 

3. frigör mänsklig och organisatorisk energi som kan användas vid genomförandet av 

förändringen när motståndet väl klingar av och försvinner 

4. sparar tid och kraft” 

(Ahrenfelt, 2001, s. 11) 

Även Ekman (2004) beskriver hur det ofta uppstår motstånd mot förändringar, men här menas 

specifikt inom organisationer. 

 

Vidare är eldsjälen ett ständigt återkommande fenomen inom idrottsföreningar. Vissa eldsjälar 

upplever till och med att verksamheten står och faller med deras engagemang (Rönmark, 

2003). Fenomenet eldsjälar var även tydligt i de projektverksamheter som ingick i en 

utvärdering av de bidrag som delats ut ur Allmänna arvsfonden, enligt beslut år 1998, med 

syfte att utveckla och förnya idrottsverksamhet (Patriksson, Eriksson, Stråhlman, & 

Augustsson, 2006). Respondenterna i utvärderingen menar att en eldsjäl är nyckeln till ett väl 

fungerande projekt. Denna nyckel samt svaren på frågan ”vad som får ett projekt att fungera 

dåligt” visar, enligt författarna till utvärderingen, på att problemen framförallt ligger på 

organisatorisk nivå. 

 

Teoretisk referensram 

I rapporten kommer frågeställningarna kring idrottsföreningarnas utvecklingsarbete att 

analyseras med hjälp av dels sociokulturellt perspektiv, dels matchningsmodellen (Dvanna, 

Fombrun, & Tichy, 1983). 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs lärande som ett resultat av människans verksamheter 

och hennes agerande (Säljö, 2005). Människan lär av och i de verksamheter hon deltar, precis 

som hon lär sig av sitt eget agerande. Lärande är något som sker hela tiden och överallt och 

nästan undantagsvis med hjälp av olika redskap. Ett sådant redskap kan vara fysiskt, som t.ex. 
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en penna, eller språkligt (Säljö, 2005). Redskapen gör att människan kan tyda omgivningen 

och agera på olika sätt, de hjälper henne att skapa förståelse och betydelse. 

 

Lärande är något som lever vidare över generationer. De kunskaper en människa tillgodogör 

sig tillsammans med de kunskaper och lärdomar som finns på en samhällelig- eller 

verksamhetsnivå bildar ett slags fundament för nästkommande generation att stå på (Säljö, 

2005). För denna rapport innebär det att en människa som idag agerar i en idrottsförening gör 

det med hjälp av lärdomar av erfarenheter hon tillgodogjort sig tillsammans de andra som 

agerar och tidigare agerat i samma idrottsförening. Det sättet på vilket hennes idrottsförening 

bedrivs idag är en konsekvens av det ständigt pågående lärandet som sker och har skett i 

denna verksamhet alltsedan den grundades. Självklart påverkas även idrottsföreningen av de 

kunskaper som fanns innan idrottsföreningen grundandes samt de som idag finns runt 

omkring och utanför den samma. En fråga som då uppenbarar sig och blir intressant för denna 

studie är den som Säljö (2005, s. 20) ställer sig ”Om man ser på ett samhälle, dess kunskaper, 

tekniker, arbetsliv, och övriga sociala aktiviteter, kan man fråga sig: Vad behöver människor 

lära sig för att alla dessa aktiviteter skall kunna hållas igång och utvecklas vidare?”. Detta blir 

centralt här, vad måste medlemmarna i idrottsföreningar som idag arbetar med utveckling av 

sina verksamheter lära sig för att hålla igång sina aktiviteter och utvecklas vidare?  

 

Vårt samhälle arrangerar sina kunskaper och färdigheter in i olika verksamheter (Säljö, 2005). 

Verksamheter som ”… svarar för specialisering och utveckling av specifika sätt att organisera 

aktiviteter…” (Säljö, 2005, s. 46). Ett exempel på en sådan verksamhet kan bland mycket 

annat vara en idrottsförening. Hur utvecklas då sådana här verksamheter? De utvecklas och 

gestaltas på det sätt som dess medlemmar tillsammans agerar (Säljö, 2005). Det går inte att 

skilja verksamheten och medlemmarnas agerande åt, de ger varandra. Det vill säga att 

medlemmarnas agerande ger verksamheten, precis som verksamheten påverkar och ger 

medlemmarnas agerande. Medlemmar i en fotbollsklubb spelar och är engagerade i fotboll, på 

så sätt ger deras agerande verksamheten, samtidigt som själva verksamheten i en fotbollklubb 

erbjuder medlemmar att spela och engagera sig i fotboll snarare än att verksamheten erbjuder 

dem att spela tennis. På så sätt ger de båda varandra. Verksamheter befinner sig under ständig 

utveckling och omformning och det är inga andra än medlemmarna som åstadkommer detta, 

motivet till varför det sker kan vara ett annat men de som gör det är medlemmarna.  
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Människan, sedd ur ett sociokulturellt perspektiv, blir påverkad av och påverkar sin 

omgivning. Men utifrån det sociokulturella perspektivet syns även tydligt hur känslig hon blir 

för de krav och möjligheter som erbjuds från olika verksamheter (Säljö, 2000). Människan 

agerar så som hon medvetet eller omedvetet tror att omgivningen i en verksamhet begär, 

accepterar eller möjliggör. Här blir det intressant att se vad för utrymme respondenterna i 

idrottsföreningar anser att sina verksamheter ger för agerande. Det kan t.ex. ligga till på två 

skilda sätt, för det första skulle deras verksamhet kunna möjliggöra utvecklingsarbetet vilket 

skulle innebära att de som ingår i utvecklingsarbete ser en möjlighet och tar till vara på den. Å 

andra sidan kan det vara så att verksamheten eller dess omgivning begär att utvecklingsarbete 

skall äga rum.  

 

Utöver det sociokulturella perspektivet kommer även, som tidigare nämnts, 

matchningsmodellen, figur 2, användas (Dvanna, Fombrun, & Tichy, 1983). En modell som 

utgår från att, för att en verksamhet eller organisation skall kunna fungera på ett 

tillfredställande sätt krävs en god samklang mellan dess mål och strategier, struktur och 

Human Resource Management (HRM) (Lindmark & Önnevik, 2006). Dessutom krävs en 

samklang mellan organisationen och dess omgivning. Organisationens mål och strategier är 

utgångspunkten, de är förutsättningarna för hur strukturen skall se ut precis som de 

bestämmer behovet ifrån de mänskliga resurserna. Alltså, först bestäms vilka mål och 

strategier organisationen har, sen utvärderas vilka mänskliga resurser som krävs för att nå upp 

till och åstadkomma dessa samt vilken struktur som bäst lämpar sig. Strukturen och de 

mänskliga resurserna måste ”matchas” med varandra, ungefär som i ordspråket ”rätt person på 

rätt plats”. Om organisationen inte anpassar strukturen och sin HRM efter sina mål och 

strategier kommer den att vara ineffektiv (Dvanna, Fombrun, & Tichy, 1983). Detta är dock 

inte nog, för dessutom krävs att detta är anpassat efter den omgivning som direkt eller indirekt 

påverkar verksamheten. Omgivningen som påverkar kan vara av olika art; den kan vara 

politisk, ekonomisk eller kulturell. Alla delar är beroende av varandra för att verksamheten 

skall fungera på ett bra sätt. 
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Figur 2: Matchningsmodellen 

(Dvanna, Fombrun, & Tichy, 1983) (Lindmark & Önnevik, 2006) 

 

Vad som menas med HRM är inte en självklarhet, det är ett begrepp som fått många olika 

betydelser och används i flera sammanhang. Därför är det viktigt att förklara hur begreppet 

skall förstås i denna rapport. Tengblad (2006, s.11) beskriver det som att ”… HRM betraktas 

som en ideologi som har utvecklats för att reglera anställnings- och ledningsformer i syfte att 

uppnå organisatorisk effektivitet.” Det finns olika perspektiv på HRM bland annat ett ”hårt” 

och ett ”mjukt” perspektiv. Matchningsmodellen representerar det ”hårda” perspektivet, vilket 

ungefär innebär att verksamheter finns till för ett visst syfte nämligen att infria mål (Tengblad, 

2006). HRM i denna betydelse handlar om vilken kompetens som behövs rekryteras för att nå 

målen, hur utövandet av arbetet går till, hur det i sin tur utvärderas och därefter belönas och 

leder till utveckling av medarbetarna, gruppen och verksamheten (Lindmark & Önnevik, 

2006). Belöningarna och utvecklingen kommer att påverka utövandet samt eventuellt ny 

rekrytering. 

 

Lindmark och Önnevik (2006) beskriver och använder sig av Matchningsmodellen, men deras 

modell skiljer sig något ifrån ursprungsmodellen. Skillnaden är att deras pilar går båda 

vägarna ifrån ”Mål/Strategi” hörnet till ”Struktur” hörnet respektive ”HRM” hörnet. 
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Metod 

Hur människor upplever sin omgivning och sig själva, är något som vi med hjälp av en 

kvalitativ metod försöker begripa oss på (Hartman, 2004). Den kvalitativa metod som använts 

i denna rapport skulle framför allt försöka förstå hur respondenterna upplever sin omgivning. 

Helt enkelt vad i omgivningen de upplever möjliggör och hindrar utveckling. En kvalitativ 

metod ger en djupare insikt i en problematik, och då syftet med rapporten inte är att 

generalisera eller statistiskt granska vad som möjliggör och hindrar utveckling passar denna 

metod bäst. Dock är den metod som använts inte till fullo kvalitativ, även enklare statistiska 

analyser används i denna studie. Anledningen till detta är att dessa analyser ger en intressant 

bild av resultatet och författaren anser att de höjer kvalitén på studien. 

 

Urval 

Vid en kvalitativ metod är tre saker av vikt när det gäller urvalet, respondenterna skall kunna 

ge information som är relevant, de bör vara disponibla och metoden skall vara etiskt tillåten 

(Hartman, 2004). I denna studie, där urvalet var strategiskt, var utgångspunkten att intervjua 

en person ifrån samtliga seglingsföreningar som fått bidrag ur Idrottslyftet för 

föreningsutveckling inom ett av seglingens distriktsförbund i södra Sverige. På så sätt torde 

den information de kunde ge vara relevant och svara mot studiens syfte: att studera 

seglingsföreningar i ett distrikt i södra Sverige som fått bidrag ur Idrottslyftet för 

föreningsutveckling. Dessutom att se vilka mål dessa seglingsföreningar hade med sin 

utveckling, samt vad de upplever möjliggör och hindrar den utvecklingen.  

 

Respondenterna blev disponibla genom ett samarbete med det aktuella 

seglingsdistriktsförbundet som tillhandahöll kontaktuppgifter på de projekt som blivit 

tilldelade bidrag. Viktigt att poängtera här är att dessa uppgifter är officiella, det är inte 

konfidentiellt vilka som har blivit tilldelade bidrag ur Idrottslyftet.  

 

Det var tolv seglingsföreningar som fått bidrag för föreningsutveckling och som därför var 

aktuella respondenter för rapporten. Till grund för resultatet ligger åtta intervjuer, av dessa var 

sex män och två kvinnor, alla hade ett förtroendeuppdrag inom föreningen. Tre respondenter 

var ordförande i sina seglingsföreningar, två var utbildningsansvariga och en av dem var även 

ansvarig för träningsverksamheten, två var medlemmar i föreningens juniorkommitté och en 
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av dem var även aktiv som instruktör, en var informationsansvarig. Respondenterna hade i 

genomsnitt varit aktiva i föreningsarbetet i cirka 8,1 år, där de som varit aktiva kortast tid 

varit det i cirka 4 år och den som varit aktiv längst varit med i mer än 18 år. Alla arbetade 

ideellt i sin förening, dock var det en av respondenterna som hade dels ett ideellt uppdrag, 

dels ett avlönat uppdrag inom föreningen. Bortfallet på fyra intervjuer berodde på att det, trots 

upprepade försök, inte gick att få kontakt med de fyra respondenterna. Troligen beror detta på 

att studien genomfördes i juletider då många reser bort och har hektiska tider på arbetsplatsen 

inför ledigheten och så vidare. Det beklagligt att inte alla har fått komma till tals. 

 

Grunden i etiska överväganden, den tredje saken av vikt för kvalitativa studier, är att till varje 

pris undvika att skada respondenten genom att respektera och beakta människans behov och 

intressen (Flick, 2006). Detta handlar dels om informerat samtycket, det vill säga att inte 

vilseleda respondenten i fråga om rapportens syfte samt att inte kränka dennes integritet. 

Vidare skall det inte på något sätt gå att identifiera respondenterna i rapporten. Hänsyn har, 

undantagslöst, tagits till alla dessa aspekter. Respondenterna blev informerade om rapportens 

syfte och lämnade alla sitt samtycke till att deltaga under i ovan förklarade förhållanden. 

 

Instrument 

För rapportens empiriska del valdes intervju med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 1) som 

instrument. Att denna metod användes beror på att det intressanta och det som bäst svarade 

mot syftet var att få reda på vad som uppleves möjliggöra eller hindra utvecklingsarbetet. 

Spontana svar ifrån respondenterna eftersträvades, varför till exempel en enkät med färdiga 

alternativ för möjligheter och hinder inte hade varit en bra metod i detta fall. Att respondenter 

istället själva fick sätta ord på de möjligheter och hinder de upplever svarade bättre mot syftet. 

På så sätt kunde respondenterna svara friare utan att bli påverkade av den förförståelsen 

författaren till rapporten hade och det som författaren trodde var möjligheter och hinder. 

 

Intervjuguiden utformades utefter rapportens syfte och frågeställningar med inledande 

bakgrundsfrågor. Bortsett från bakgrundsfrågorna var frågorna i intervjuguiden utformade på 

så sätt att det inte gick att svara ”ja” eller ”nej” utan de var snarare öppna frågor, då denna typ 

av frågor genererar spontana och oväntade svar (Kvale, 1996). Intervjuguiden omarbetades 

efter synpunkter ifrån handledaren och en annan sakkunnig person. 

 

Datainsamling 
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Intervjuerna genomfördes, med ett undantag, över telefon. Den intervju som inte genomfördes 

över telefon skedde ansikte-mot-ansikte. På grund av tidbegränsningen och tidpunkten för 

studien gavs respondenterna möjlighet att själva välja om de hade tid för att träffas för 

intervjun eller om intervjun skulle göras över telefon. Som visat valde alla utom en att 

genomföra intervjun över telefon.  

 

Samtliga respondenter gav sitt samtycke till att intervjuaren, tillika författaren, fick spela in 

samtalet. Författaren garanterade att inte, på något sätt, röja respondentens identitet och att 

ingen annan än författaren själv skulle få veta vad han eller hon svarat. Den längsta intervjun 

varade i 24.33 minuter och den kortaste i 7.51 minuter, den genomsnittliga tiden för 

intervjuerna var cirka 17 minuter. 

 

Dataanalys 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de noggrant. Därefter gick författaren 

ytterligare igenom varje intervju för att säkerställa att transkriberingen var korrekt. Efter detta 

lästes de transkriberade intervjuerna igenom flera gånger för att författaren skulle få en god 

överblick av materialet. Därpå gjordes en summering av varje intervju som sammanfattade det 

som respondenterna framhävt samt det som var relevant för studien. Med varje intervju 

sammanfattad gjordes en övergripande sammanfattning där alla respondenternas svar lades in 

under de olika frågorna i intervjuguiden, det vill säga de frågeställningar som låg till grund för 

rapporten. På så sätt utgjorde frågeställningarna stommen under vilka det bildades teman, 

teman som respondenternas svar kunde sorteras in under. Även här summerades svaren så att 

liknande svar kunde få ett och samma tema, ett exempel på ett sådant tema, under 

frågeställningen vad som möjliggör och hindrar utveckling, var ”engagemang”. 

 

Citaten som ingår i resultatdelen valdes ut dels för att de var representativa för det aktuella 

temat, dels för själva uttalandets kvalités skull. Ingen språklig redigering har gjort, där av 

ingår ord som ”äh” och annat dylikt talspråk i citaten. På en del ställen i citaten finns tre 

punkter efter varandra (”…”) dessa symboliserar en tyst paus i meningarna. Där det istället 

står //…// har en del ord tagits bort ifrån citatet då dessa varken tillför eller förändrar det 

respondent sagt i sammanhanget. Vad det gäller citaten har även två olika tekniker att 

presentera dem använts, å ena sidan presenteras de för sig själva, å andra sidan presenteras de 

som en dialog mellan respondenten (markeras med ”R” i dialogen) och intervjuaren (markeras 

med ”I” i dialogen). Anledningen till att båda använts är att för vissa av citaten räckte det med 
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bara respondentens svar medan det i andra fall kändes viktigt, för kvaliténs skull, och för att 

underbygga noggrannheten, att ha med en del av dialogen mellan respondenten och 

intervjuaren.  

 

Resultat 

För att hålla isär och dölja föreningarnas namn döpte författaren föreningarna till 

Seglingsförening A, Seglingsförening B, Seglingsförening C och så vidare. 

 

Till grund för resultatet ligger åtta intervjuer där varje intervju representerar en 

seglingsförening som fått bidrag ur Idrottslyftet för föreningsutveckling i ett distrikt 

någonstans i södra Sverige. Det första som var intressant att se var, vad seglingsföreningarna 

ville utveckla. Det var ofta flera saker som stod på agendan och tabell 1 (se nästa sida) visar 

de teman som förekom här. Trots att detaljerna i vad som skulle utvecklas skilde sig åt mellan 

seglingsföreningarna framstod ändå två teman som länkade samman de olika 

utvecklingsprojekten, en satsning på verksamhet efter seglarskolan och en strävan efter att få 

fler aktiva som väljer att kappsegla.  

 

Det är ju vår äh kappseglingsdel framförallt vi har haft en brist på… på kvalificerade 

kappseglingsträningar. (Seglingsförening E)  

 

Så att vi bygger en bas underifrån och vi verkligen bygger upp äh… en bredd med, med 

kappseglare. (Seglingsförening L)  

 

Ah, det är egentligen hela hopet om man säger så från småbarn till att äh… fortsätta efter 

seglarskolan har varit väldigt väldigt viktigt att vi får ut dom tillsammans i en grupp som 

börjar kappsegla. Så vi får ett mer idrottsligt perspektiv, det är det vi försöker uppnå med det 

här då. (Seglingsförening B) 

 

Precis som kan utläsas av citaten var det framförallt fokus på träningsverksamhet efter 

seglarskolan och kappsegling. Dessa uttalanden understryker den bild av föreningarna som 

kartläggningen av distriktets medlemmar visade (Wolgast, 2007). Några respondenter 

poängterade även det behov av kunskap och av att utbilda medlemmarna som finns för att på 

så sätt utvecklas. 
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…äh utbilda, utveckla klubben. Så att vi har engagerade föräldrar som kan då hjälpa sina 

barn och träna och bli aktiva och engagerade i klubben. Och genom att dom får mer kunskap 

om till exempel äh segling och kappsegling eller äh träning överhuvudtaget så kan dom bli … 

mer engagerade. (Seglingsförening F) 

 

… och det är det som egentligen är vår stora utmaning, när du ställer dom frågorna då att, 

hur får vi in kompetens då? (Seglingsförening G) 

 

Tabell 1: Antal svar, på ”vad som avses utvecklas”, fördelade på fem teman 

Tema Antal som angav detta tema 

Träningsverksamhet/ Fortsättning efter seglarskola 5 

Aktiva som kappseglar 4 

Främja segling som idrott 2 

Kunskapen hos medlemmarna genom utbildning 2 

Göra segling mer tillgängligt 1 

  

Mål med utvecklingen 

Efter att ha fått reda på vad det var seglingsföreningarna ville utveckla var det dags att fråga 

vilka mål de hade med utvecklingen. De olika målområdena och dess svarsfrekvenser 

redovisas i tabell 2. De flesta seglingsföreningarna hade flera mål med sitt projekt, i fem fall 

handlade ett av målen om kappsegling eller kappseglingsträning på något sätt. Det kunde vara 

allt ifrån att få fler aktiva kappseglare som tränar och eller tävlar i föreningen till att få fler 

som deltog på tävlingar utanför den egna föreningen. Vidare kunde det vara en strävan för att 

få fler som kappseglade på en högre nivå. Flera nämnde även som mål att få fler aktiva. 

 

… och sen en kvalitetsfråga att vi vill ju synas utanför klubben också att va, ha en äh, en 

grupp som är förebilder på ungdomssidan som kappseglar och som bär kappseglingskulturen 

vidare om man säger så. (Seglingsförening B) 
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Målet är väl att kunna… dels få fram seglare då som vill representera klubben och komma ut 

och träna. Och då får man självklart börja på en grundläggande och regional nivå då, men 

sen tror jag även att det kanske kan bidra till att man, man kan uppehålla intresset på helt ett 

annat sätt än, än vad man kanske annars äh… kan lyckas åstadkomma då. (Seglingsförening 

E) 

 

Ja det är väl att få fler att fortsätta segla efter seglarskolan och även att få kanske knutit till 

sig dom som vill fortsätta och kappsegla som inte har hittat nått… (Seglingsförening J) 

 

Det är våra mål att det här ska bli en idrott, äh på samma sätt som man går ner och tränar 

fotboll eller äh som dom bästa ungdomsklubbarna i X och andra förmår och få ner sina 

människor året runt nästan äh flera gånger i veckan och med regelbundenhet då. 

(Seglingsförening L) 

 

Och sen så vill vi ju öka kvalitén på dom (med ”dom” menas här seglingsförening G:s 

träningsgrupper, författarens notering) så att dom tycker det är roligt att vara kvar och dom 

utvecklas. Och sen så är det då att få in fler barn som seglar NM och EM och eventuellt något 

annat också. (Seglingsförening G) 

 

Så är det egentligen att … nå med råge en kritisk massa engagerade ungdomar och deras 

föräldrar. (Seglingsförening D) 

 

Som synes var inte målen, inom detta tema, på något sätt identiska seglingsföreningarna 

emellan, men alla handlar återigen om att få fler aktiva som tränar och tävlar inom segling. 

Att öka antalet elever i den egna seglarskolan nämns inte som ett mål, utan det ligger helt 

klart en fokusering på fortsättningen efter seglarskolan. Undvikandet av svackor emellan 

toppar med aktiva var ett annat tema som kom upp vid flera olika tillfällen i intervjuerna och 

inte bara som ett mål. Det handlade om att undvika dessa eller att ta sig ur desamma. Att inte 

bara satsa på en generation utan att säkerställa en återväxt. Risken finns alltid i de lite mindre 

föreningarna att det satsas fullt på den generation som finns framför ögonen och att de inte då 

hinner med eller tänker på vad som händer efter den generationen. Respondenterna visade 

medvetenhet kring denna problematik och därför hade också några seglingsföreningar mål 

kring detta. 
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… den här äh… föreningen är en rätt liten förening och äh… har väl haft en utveckling som 

har gjort att det blivit lite mindre eller mindre och mindre folk egentligen som har engagerat 

sig // … // höll på liksom att tyna bort lite då. Vi kände det att det gällde att liksom vända på 

den här utvecklingen då. (Seglingsförening A) 

 

R -  …vi har ett gäng som äh är rätt duktiga på att segla optimist //…// men vi har dålig 

tillväxt. 

I - Ja… 

R - Så att vi behöver lägga i en extra växel för att få … det kommer väl … om man säger till 

såna här så kallade röda optimister kommer vi nog ha lite färre om nått år och så. Men sen så 

vi vill att det ska, vi vill att den, den dalen ska va så liten som möjligt. (Seglingsförening J) 

 

Alltså om du fårstår mig det, det fylls, har inte fyllts på underifrån. Eftersom detta sög så 

mycket energi från, det andra och seglarskolorna generade väldigt få ungdomar och 

föräldrar som vi inte lyckades ta hand om… (Seglingsförening D) 

 

Tabell 2: Antal svar fördelade på teman för mål med utvecklingsprojektet 

Tema Antal som angav detta tema 

Mer kappsegling/träning 5 

Fler aktiva 4 

Undvika svackor/dalar 3 

Utbildningsmål 2 

Öka kvalitén på sina verksamheter 

Starta ny verksamhet 

Bygga både bredd- och elitverksamhet 

Bibehålla den befintliga verksamhetsbasen 

Utöka antalet båtklasser 

2 

2 

1 

1 

1 
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Stimulera träning 1 

 

Problematiken kring svackor och dalar i antalet aktiva kom tillbaka som ett tema även under 

frågan om hur det kommer sig att deras seglingsförening gör den här utvecklingssatsningen. 

De olika teman som förekom här presenteras i tabell 3. Ett intressant tema här var att två 

seglingsföreningar angav att möjligheten till eller kunskapen om att det finns bidrag att söka 

som en anledning, och en annan seglingsförening menade att då de fått ett annat bidrag 

tidigare hade de blivit så motiverade av det att det fick dem att vilja satsa på 

föreningsutveckling. 

 

R - … Vi har en medlem i klubben som är väldigt, hon är vass på det här med bidrag och sånt 

så hon fick napp om det här att man kunde, att man kunde få stöd genom Idrottslyftet för äh… 

för att få in en tränare då.  

I - Ja. 

R - Och det var väl, jag menar efter diskussion så var ju det ganska självklart egentligen. Att 

äh... det är ju det vi behöver göra och det var det vi valde att satsa på då. (Seglingsförening 

E) 

 

Tabell 3: Teman över hur det kom sig att respondenternas seglingsförening valt att satsa 

på föreningsutveckling 

Tema Antal som angav detta tema 

Undvika svackor/dalar och eller säkra tillväxt 3 

Externa bidrag 3 

Kvalitetssäkra 2 

Vill erbjuda alla i närområdet segling, långsiktigt 1 

För att ha roligt 

På grund av målet 

1 

1 
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Ny styrelse 

Behov av duktiga tränare  

(räknas även som kvalitetssäkring) 

För utmaningens skull 

Vill skapa utvecklingscentrum 

1 

1 

 

1 

1 

  

 

Organisation 

När det kom till frågeställningen kring hur den egna seglingsföreningen organiserat 

utvecklingsprojektet visade det sig att ingen seglingsförening hade en specifik grupp som 

arbetade med utvecklingsprojektet utan det var på olika sätt invävt i föreningarnas befintliga 

strukturer. Det kunde vara så att utvecklingsprojektet var något som engagerade hela klubben 

till att det var knappt tio stycken i en kommitté som arbetade med det. Flertalet 

utvecklingsprojekt drevs just av juniorkommittén eller motsvarande sektion samt i flera fall 

även av styrelsen. Tre seglingsföreningar knöt även den regionala sailcoachen till 

utvecklingsprojektets organisation. Vidare underströk ett par respondenter vikten av att bygga 

vidare på den kunskapsbas som redan finns i föreningen.  

 

R - … men om du säger hur vi organiserat för att göra det här. Så är det väl egentligen inget 

annat än att vi följer upp det på våran äh våra styrelsemöten då. 

I - Ja. 

R - Vi har ingen, vi har ingen liksom direkt organisation just mot den här biten då annat än 

att vi som sagt i ungdomsföreningen har våra liksom i ungdomssektionen har våra tränare 

och att dom äh har kontakt med Y då som är sailcoachen. (Seglingsförening A) 

 

I - … Och hur har ni organiserat det här då när ni har gått från en sommarklubb till en 

bredare klubb…? 

R- Ja dels har vi försökt att äh då… dra nytta av den kunskapen äh och den det 

engagemanget som finns i klubben då och försöka få alla dom ledarna som finns där. 

(Seglingsförening G) 
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I flera seglingsföreningar var också de aktivas föräldrar en viktig och drivande del i 

organisationen kring utvecklingsprojekten.  

 

R - Det det finns äh… bara ett sätt och utveckla klubben och det är att ha engagerade 

föräldrar. Alltså engagerade ungdomar räcker tyvärr inte. 

I - Nä… 

R - Utan det är föräldrar och funktionärer som driver klubbarna. (Seglingsförening D) 

 

R - det är en grupp föräldrar då som har äh utbildats kan man säga eller haft genomgångar 

då till exempel 

I - Mm. 

R - Äh, så att dom skall kunna låna klubbens båtar och åka ut och träna med sina barn eller 

med fler barn (Seglingsförening F) 

 

Att det inte finns en speciell organisation för utvecklings projekten tolkas som att detta arbete 

är invävt i den dagliga verksamheten. På så sätt skulle det som projekten mynnar ut i med en 

gång kunna integreras i organisationen och därmed inte riskera att försvinna när projekttiden 

gått ut. 

 

I tabell 4 ges en överblick över vad seglingsföreningarna menar krävs för att deras förening 

skall bli än bättre än vad den är idag, även här indelade i övergripande teman. Det ansågs 

bland respondenterna att det som framförallt krävdes var engagemang av alla de slag.  

 

R - … den svåra nöten att knäcka är, är just den här nöten med att hur får vi folk och gå från 

seglarskolan till att engagera sig i seglingen då.  

I - Mm. 

R - För om vi inte får det till stö- till tillräckligt stor äh grad då, så kommer liksom det här… 

kunskapen och engagemanget att liksom sakta tunnas ut. 

I - Mm. 

R - Då, i och med att dom som är, dom som är mest engagerade i föreningen idag dom har 

vart med väldigt länge då ju. 

I - Ja. 
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R - Och nån gång, den gången dom slutar och på grund av att deras barn är så stora så att 

dom kan inte äh… har andra saker att göra då va. Så kommer vi att tappa mycket kunskap 

och mycket engagemang i föreningen va’. Så det är en jättestor-, svår nöt att knäcka det är att 

försöka få in äh…, tillräckligt många människor då. (Seglingsförening A)  

 

Tabell 4: Fördelningen över teman på vad som krävs för att seglingsföreningarna skall 

kunna bli än bättre än vad de är idag. 

Tema Antal som angav detta tema 

Engagemang 5 

Sailcoach tid 2 

Båtar som ägs av den egna SF 2 

En verksamhet som erbjuder alla något 1 

Bättre kommunikation/information med/till medlemmar 

Tränare 

Mer kompetens/kunskap 

Samarbete med externa organisationer 

1 

1 

1 

1 

 

Möjligheter för utveckling 

Vad finns då som möjliggör utveckling i dessa seglingsföreningar? Enligt respondenterna 

själva var det många olika saker som upplevdes som möjliggörare. Främst nämndes, återigen, 

engagemang som en viktig del, där även aspekten att det måste vara roligt ofta togs upp.  

 

Jag skulle vilja påstå att det… det bottnar alltid i engagerade människor (Seglingsförening F) 

 

… det viktigaste är nog egentligen att det är några stycken som tycker det är roligt //… // och 

att man har kul tillsammans. För att då, det motiverar och lägga tid… (Seglingsförening B) 
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… så att därför tror vi att det som möjliggör det, det handlar ju väldigt mycket om att barnen 

tycker det är roligt. (Seglingsförening G) 

 

Då det mesta arbete i seglingsföreningar utförs helt ideellt är svaren att engagemang och att 

det skall vara roligt för alla inblandade inte svåra att förstå. Utan engagemang skulle vilken 

ideell förening som helst stå stilla, troligen är det på grund av detta som engagemang ses som 

en möjlighet för utveckling. En annan möjliggörare var tillgången till sailcoachen via 

Idrottslyftet. Många påpekade hur betydelsefullt det varit att kunna få in någon utifrån som 

kunde stötta, hjälpa till och se saken med nya ögon. Bara sailcoach i rollen som ett stöd för 

seglingsföreningens tränare upplevdes som en stor möjliggörare. 

 

Det andra är då att vi har fått möjlighet åh använda våran sailcoach här nu då //… // att vi 

också nu äh har möjlighet att kunna skicka vårt folk på utbildningar och kunna få, få täckning 

för dom kostnaderna som uppstår då. (Seglingsförening L) 

 

Och gärna så mycket sailcoach som möjligt som verkligen kan vara bra stöttning 

(Seglingsförening G) 

 

… att Y (sailcoachen i det aktuella distriktet, författarens notering) bland annat skall hjälpa 

till med att ge våra ledare, instruktörer och tränare stöd. (Seglingsförening J) 

 

Två andra delar som togs upp här var att möjligheten till bidrag och till inköp av 

föreningsbåtar. Många respondenter upplevde att den möjlighet som funnits att få bidrag till 

införskaffande av föreningsbåtar som en betydande faktor för att få fler aktiva. Själva 

föreningsutvecklingsbidraget sågs även det som något som möjliggjort utveckling. 

 

R - … men om man säger det vi behöver och det som har gett dom här framgångarna det är 

ju att vi har kunnat erbjuda dom som inte vill köpa båt till och börja med, en … ett rimligt 

alternativ …  

I - Mmm 

R - … med att båtar finns i klubben. (Seglingsförening D) 

 

… vi behöver faktiskt, vi har ju inga vi har inte en enda klubboptimist och det anser ju jag att 

vi behöver då, för att kunna ha seglarskola på kvällstid, och några till då (Seglingsförening J) 
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… dels är det Idrottslyftet som möjliggör det, dels att vi kommer kunna få en äh, en äh andra 

båt nu då (Seglingsförening L) 

 

Det är intressant att möjligheten att erbjuda så kallade ”klubbåtar” nämns här. För det tyder på 

att den satsning Svenska Seglarförbundet gjort fallit i god jord. Närmare bestämt de medel 

som fanns att söka ifrån Handslaget och Idrottslyftet, via Svenska Seglarförbundet, till 

införskaffande av båtar. 

 

Ett annat exempel på vad som upplevs utgöra möjligheter för att kunna utvecklas menade ett 

par respondenter var vikten av att se förändring och utveckling som just en möjlighet och inte 

som ett hot. Risken att som seglingsförening fastna i gamla hjulspår och bara fortsätta på det 

sättet som alltid gjorts påpekades också vid flera tillfällen. 

 

R - För jag tror lätt att man sitter i en förening och sen så… så äh tar man inte reda på alla 

dom här möjligheterna det finns för att utveckla föreningen. 

I - Nej. 

R - Så det är väl kunskapen kring vad för stöd man kan få som är en äh, en väldigt 

bidragande faktor då. 

I - Ja precis. 

R - Äh, och sen också att det är några som brinner för att göra den, att inte bara låta 

föreningen va som den är, har… och varit utan också försöka utveckla den då. Äh… det är 

nog det som krävs tror jag. 

I - Ja precis. 

R - Att man inte ser utveckling som ett hot utan som en möjlighet. (Seglingsförening A) 

 

… i segling tycker jag, jämfört med kanske lite andra är vi väldigt konservativa och försiktiga. 

Vågar inte pröva nytt utan kör i gamla hjulspår trots att vi ser att vi då tappar ungdomar och 

barn till andra idrotter eller andra verksamheter för samhället ändrar ju sig väldigt fort. Men 

segling har levt liksom på gamla meriter alldeles för länge tycker jag då. Så att det gäller och 

våga testa nya grejer och lyssna på vad, om det funkar eller inte och sen korrigera. Så att det 

största hindret för snabb utveckling det är ju… äh att att man är konservativ och försiktig 

(Seglingsförening B) 
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Ovanstående citat är intressanta då det nu inom seglingssporten arbetas med olika typer av 

förnyelse av sporten. Framtiden får utvisa om dessa förnyelser tas emot som möjligheter eller 

hot och till vilken grad seglingssporten kommer att våga pröva nya saker. 

 

Hinder för utveckling 

Efter att nu ha gått igenom vad som krävs för att seglingsföreningarna skall kunna bli ännu 

bättre och vad som möjliggör utveckling var det dags att se vad som kan stå i deras väg och 

hindra detta arbetet. Det visade sig att det fanns flera olika saker som skulle kunna stå i vägen. 

Framför allt var det den eviga stötestenen huruvida engagemanget skulle räcka till som var en 

risk i detta sammanhang. Som ett lika stort hinder nämndes brist på kvalificerade tränare. 

Detta tycktes vara ett stort hinder för flera av seglingsföreningarna. 

 

Ja, det som står i vår väg det är ju tillgången till duktiga tränare. (Seglingsförening G) 

 

… sen har vi också en ledarkris kan vi säga också för alla ledarna börjar ju plötsligt segla 

istället för å bara vara med som ett glatt gäng på seglarkolorna så blev dom ju engagerade i 

segling (Seglingsförening D) 

 

Vi har haft lite, lite problem faktiskt med att äh… med att, att få igång det här. Vi försökte i 

höstas att få hit tränare men det, det var lite alla möjliga hinder. Både på familjenivå då för 

tränarna och lite så. Och det, det finns inte sådär jättemånga och välja på kan jag väl inte 

påstå. (Seglingsförening E) 

 

Svårigheten, en svårighet vi har sett här nu när, när vi försöker öka, det är dels att ledarna 

ska räcka till. (Seglingsförening B) 

 

Som resultatet visat gällde utvecklingsprojekten, i så gott som alla fall, verksamheten som tar 

vid efter seglarskolan. För att en sådan verksamhet skall kunna göra det krävs skickliga 

tränare som kan driva den. Att flera av seglingsföreningarna då nämner brist på tränare som 

ett hinder är oroväckande, något som kommer att diskuteras vidare i den kommande 

resultatdiskussionen. 

Vidare återkom frågan om att den egna seglingsföreningen skulle kunna tillhandahålla båtar 

till seglarkolan, nu som ett hinder ifall det inte skulle vara möjligt. 
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… om det sätts käppar i hjulen antingen internt eller externt så vi inte får till det ordentligt 

med klubbbåtar… (Seglingsförening J) 

 

Det var en mängd olika ting som beskrevs som hinder mot utvecklingen, men flera av dem var 

specifika för just den seglingsföreningen. Författaren upplevde ändå att respondenterna var 

positiva och optimistiska kring dessa frågor, trots det tydliga hindret i form av tränarbrist som 

flera av respondenterna gav uttryck för. 

 

Diskussion 

Syftet var att studera seglingsföreningar i ett distrikt i södra Sverige som fått bidrag ur 

Idrottslyftet för föreningsutveckling. Studien hade även till syfte att se vilka mål dessa 

seglingsföreningar hade med sin utveckling, samt vad de upplever möjliggör och hindrar den 

utvecklingen. De frågeställningar som låg till grund för undersökningen var: Vilka mål har de 

seglingsföreningar som arbetar med föreningsutveckling? Hur är utvecklingsarbetet 

organiserat? Vad möjliggör och hindrar utvecklingen? 

 

Metoddiskussion 

Studiens resultat svarade emot syftet, då den visar vad de intervjuade seglingsföreningarna har 

för mål med sina utvecklingsprojekt samt vad de upplever möjliggör och hindrar den 

utvecklingen. Det finns en brist här, nämligen att alla seglingsföreningarna inom det aktuella 

distriktet som fått bidrag ur Idrottslyftet för föreningsutveckling inte ingår i studien, då det 

uppstod ett bortfall på fyra respondenter. Så på denna punkt uppnås inte syftet, vilket är 

beklagligt. Trots bortfallet kunde tydliga mönster urskiljas kring frågeställningarna så 

trovärdigheten bör inte ha påverkats i för stor utsträckning.  

 

Den metod som användes var bäst lämpad för att svara emot syftet och gav en övergripande 

insyn i den tillvaro en seglingsförening som arbetar med föreningsutveckling har. 

Instrumentet fungerade väl med ett undantag. Frågorna kring hur seglingsföreningarna 

organiserat sig inbjöd inte respondenterna att svara på ett tillfredsställande sätt. Det vill säga 

de svar som gavs generade inte svar kring det som var avsikten med frågorna. Varför dessa 

båda frågor ofta krävde följdfrågor, för att avsikten med frågan skulle bli tydligare. Att det 

blev fallet visar snarare på en brist i frågornas utformning än på respondenternas kunskap i 
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sakfrågan. På grund av detta anpassade författaren sitt sätt att ställa dessa frågor efterhand, för 

att frågorna kring detta skulle bli tydligare.  

 

För att inte på något sätt röja respondentens identitet eller ifrån vilken seglingsförening de var 

döptes, som beskrivits tidigare, föreningarna till Seglingsförening A, Seglingsförening B, 

Seglingsförening C och så vidare. Att på detta sätt döpa seglingsföreningarna fungerade på ett 

väldigt tillfredställande sätt. Det gav även en oanad fördel för då författaren analyserade det 

empiriska materialet fanns bara koderna att tillgå, inga namn, så det inte gick att hålla isär 

vem som var vem och därför blev troligen analysen mer objektiv än vad som var väntat. 

Författarens egna förförståelse blev på det sättet bara av positiv art. Positiv för att 

förförståelsen gjorde det lätt för båda parter i intervjusituationerna, då de tekniska delarna om 

seglingens organisation och så vidare inte behövdes förklaras. Att förförståelsen inte var 

negativ beror just på att föreningarna var kodade så att den inte påverkade författaren i 

analysen. 

 

Faktumet att alla intervjuer utom en utfördes över telefon kan ses som en nackdel då det kan 

påverka det empiriska materialet, men någon skillnad i kvalitén på intervjuerna som gjordes 

över telefon jämfört med den som gjordes ansikte-mot-ansikte kunde författaren inte uppfatta. 

Så författarens förhoppning är det i detta fall inte bör ha haft någon inverkan på resultatet. 

Naturligtvis hade det varit bättre om intervjuerna inte skett över telefon, men med de resurser 

som gavs i form av tid, tidpunkt och så vidare fanns inget alternativ. 

 

De seglingsföreningar som ingår i rapporten valdes på grund av att dessa fått bidrag ur 

Idrottslyftet för föreningsutveckling. Anledningen till varför det blev det distrikt det blev och 

inget annat berodde på att författaren tidigare haft kontakt med just det distriktet och att de var 

väldigt intresserade av det samarbete som erbjöds.  

 

Svaren ifrån respondenterna analyserades med största möjliga noggrannhet.  För att uppnå 

bästa möjliga noggrannhet spelades även intervjuerna, som tidigare nämnts, in. I resultaten är 

dessutom alla tolkningar styrkta med flera citat. Något som var ett hinder var att författaren 

sedan tidigare inte har någon erfarenhet av kvalitativa studier, vilket vid ett par tillfällen 

upplevdes som ett hinder i arbetet. Tyvärr fanns inte heller tid för någon pilotstudie, om sådan 

tid funnits hade kvalitén på denna rapport kunnat bli bättre. 
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Då urvalet var strategiskt och intervjuguiden utformad för att ge uttömmande svar bör 

tillämpligheten vara trovärdig. Dock kan författaren förförståelse ha påverkat något, men med 

frekventa följd- och kontrollfrågor tros detta ha undvikits, vilket även styrker rapportens 

överrensstämmelse. 

 

Resultatdiskussion 

Till grund för denna resultatdiskussion ligger den teoretiska referensramen med det 

sociokulturella perspektivet och Matchningsmodellen (Dvanna, Fombrun, & Tichy, 1983). 

 

Rapportens första frågeställning berörde de mål seglingsföreningarna hade med sitt 

utvecklingsarbete och ofta hade de flera mål, mål som i vissa fall påminde mer om visioner än 

just mål. Exempel på ett mål som mer är en vision är det att ”främja segling som idrott” och 

att ”öka kvalitén på träningar”, det vill säga ett framtida önskat tillstånd (Lindmark & 

Önnevik, 2006). Vidare var målen inte så specifika och mätbara som är önskvärt, då det är 

lättare att se resultat och göra utvärderingar med specifika och mätbara mål (Hogedal, 2002). 

Om en seglingsförening som vill få fler aktiva att börja kappsegla sätter sitt mål till att ”under 

nästkommande säsong skall vi ha minst 20 stycken unika kappseglare på våra egna 

kappseglingar” har alla de inblandade något konkret att arbeta för och kan även efter säsongen 

vid en utvärdering tydligt se ifall de uppnått sitt mål eller inte. Målet, i det här exemplet, är 

mätbart och tydligt. Det kan naturligtvis vara så att seglingsföreningarna har specifika mål 

men att dessa inte uttrycktes på det viset i intervjuerna. Dock framstår det tydligt vad det är 

seglingsföreningarna vill uppnå, huruvida det nu skall tituleras som ett mål eller som en 

vision. Något som var intressant här var att de flesta satsningarna handlade om fortsättningen 

inom seglingen efter seglarskolan, det vill säga att dessa seglingsföreningar valt att satsa på 

precis det som den kartläggning som gjordes i distriktet visade ett behov av (Wolgast, 2007). 

Dessa satsningar stämmer även väl med de ambitioner som finns för Idrottslyftet  

(Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

Hogedal (2002) menade att det finns två nivåer på vilka föreningsutveckling kan ske, ”vad” 

som görs eller ”hur” det görs. De mål som resultatet visar att seglingsföreningarna har med 

sin utveckling ger exempel på båda varianterna, dock med en majoritet av projekt på ”hur” 

verksamheter bedrivs. Oavsett vilken nivå målen med utvecklingen ligger på är de mål för ett 

utvecklingsarbete, Säljö (2005) menade att verksamheter utvecklas genom ett gemensamt 

agerade hos dess medlemmar. Om då de seglingsföreningar som ingår i denna rapport 



27 
 

tillsammans agerar för att uppnå dessa mål kommer deras agerande att leda till utveckling av 

något slag. Det är författarens åsikt att studien visade ett par exempel på detta. 

 

Vidare var det frågan om hur arbetet är organiserat. Det visade sig här att det ofta var invävt i 

de vanliga verksamheterna som i olika kommittéer och liknande. På så sätt blir utvecklingen 

en naturlig del i det vardagliga arbetet i seglingsföreningen och därmed kan de kunskaper som 

deltagarna får i denna satsning bli ett sådant fundament av kunskap som Säljö (2005) menar 

för över dessa lärdomar till nästkommande generation.  

 

Så hur väl ”matchade” organisationer är seglingsföreningarna om de granskas men hjälp av 

Matchningsmodellen? Som visat har alla deltagande seglingsföreningarna mål, om än inte 

enligt ”regelboken” formulerade sådana, samt även strategier i större eller mindre 

utsträckning för sitt utvecklingsarbete. Så toppen och utgångspunkten i den pyramidformade 

Matchningsmodellen finns. Vidare handlar det att se huruvida de andra hörnen struktur och 

HRM är matchade med denna (Dvanna, Fombrun, & Tichy, 1983)? Vad gäller dessa två är 

det framförallt i hörnet HRM som seglingsföreningarnas organisation brister något. HRM 

handlar här, som tidigare skrivits, bland annat om att ha rätt kompetens för att kunna nå målen 

(Lindmark & Önnevik, 2006). Resultatet visar att fler av seglingsföreningarna har problem på 

detta område, det talas om ledarkris, att få in tillräcklig kompetens och att få ledarna att räcka 

till, något vi skall återkomma till detta även senare i denna diskussion. Men det intressanta i 

detta sammanhang är att seglingsföreningarna satt upp mål och strategier för att utveckla sina 

verksamheter utan att ha tillräckliga mänskliga resurser att uppnå detta. Det kommer att 

krävas en intern- eller externrekrytering för att de skall kunna matcha sina mål med HRM 

hörnet. På sätt och vis är det just därför som sailcoachen finns och som de fått sailcoachtid via 

Idrottslyftet, för att stötta och utveckla de ledare som idag finns i seglingsföreningarna. Något 

annat som visar på just en brist i antalet mänskliga resurser är det återkommande temat, 

engagemang, i resultat delen. Engagemang och framför allt tillräckligt sådant var en nyckel 

här precis som eldsjälen var i både Rönmarks (2003) och Patrikson m.fl. (2006) studier.  

Patrikson m.fl. (2006) menade ju att problemet framför allt låg på en organisatorisknivå, om 

så är fallet även här är svårt att säga. Men då människan är känslig för de möjligheter och krav 

som olika verksamheter erbjuder henne (Säljö, 2000), kan det vara så att seglingsföreningarna 

är organiserade på ett sådant sätt att de inte erbjuder fler till engagemang. Resultatet visade på 

en oro för huruvida engagemanget skulle räcka till, ett resultat som är gemensamt med den 

studie över idrottsföreningars situation, som beskrevs i inledningen, där de största hoten inför 
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framtiden var ”minskade ideella insatser”, ”ledarbrist” och ”färre medlemmar” 

(Riksidrottsförbundet, 2005).  

 

Vad gäller matchningen mot strukturen hade det varit önskvärt med en tydligare struktur. 

Troligen är det så att de som arbetar aktivt med de här frågorna vet och förstår precis hur 

strukturerna ser ut fast seglarna inte förstår den och därför får seglingsföreningarna svårt att 

leva upp till sina mål. Om en seglingsförening till exempel har ett mål att få fler att fortsätta 

med segling efter avslutad seglarskola, ser då strukturen ut på ett sådant sätt att eleverna har 

möjlighet och förstår att det går att fortsätta efter seglarskolan eller ses avslutningen där, 

precis som namnet antyder, ut som en avslutning? Det finns helt enkelt övrigt att önska av de 

organisationer seglingsföreningarna är, men det skall hellre ses som en del i 

utvecklingsarbetet än något som hindrar det. Om seglingsföreningarna uppnår en bra 

matchning mot alla delar i modellen kommer de att bli mer effektiva (Dvanna, Fombrun, & 

Tichy, 1983). 

 

Matchningen mot omgivningen verkar tydligare, i och med att de mål som 

seglingsföreningarna har ligger i linje med de riktlinjer som Riksidrottsförbundet och Svenska 

Seglarförbundet har. Annars hade de inte blivit beviljade bidrag, då bidrag bara beviljades om 

de stämde överrens med dessa riktlinjer. Överhuvudtaget tyder de satsningar som 

seglingsföreningarna gör på en medvetenhet om vad omgivningen ställer för krav på dem, om 

inte annat i alla fall på de krav som seglingsföreningarna upplever att omgivningen har på 

dem. 

 

Den sista frågeställningen gällde möjligheter och hinder för utveckling. Två 

seglingsföreningar menade att det var en möjlighet att se utveckling som just en sådan och 

inte som ett hot. Detta påminner tydligt om det som Ahrenfelt (2001) och Ekman (2004) 

beskrev som ett motstånd mot förändring. Ett motstånd som inte skall ses som negativt då 

motståndet kan ge flera positiva effekter. Huruvida detta är fallet i dessa två 

seglingsföreningarna ger inte resultatet svar på, men vi får hoppas att det är fallet. 

 

Resultatet visade att det som möjliggjorde utveckling förutom engagemang framförallt var 

sailcoachen (vilken även kan räknas som en del i bidragen då det gick att ansöka om 

sailcoachtid i Idrottslyftet) och bidragen som erbjöd de största möjligheterna för utveckling. 

Det vill säga att det som de flesta respondenter upplevde som möjligheter var den hjälp de 
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kunde få externt. Något som måste ses som en indikator på att de satsningar som staten gjort 

här i form av Idrottslyftet och Handslaget samt SISU Idrottsutbildarna i form av nya 

utbildningar samt seglingssporten i form av sailcoacher är precis rätt och det som behövs. 

 

Det största hindret var bristen på kvalificerade tränare. Ett hinder som seglingsföreningarna 

delvis kan tillskriva Svenska Seglarförbundet. Detta relaterat till att ett av grundkraven för att 

seglingsföreningarna skulle kunna få bidrag var att de ingick eller ansökt om att bli 

Ungdomsvänliga Klubbar. Som Ungdomsvänlig Klubb, vilket beskrevs i bakgrunden, fanns 

en del krav föreningen var tvungen att leva upp till i gengäld beskrevs i syftet att Svenska 

Seglarförbundet skulle bidra med att bland annat ”se till att det finns utbildade ledare och 

tränare” (Svenska Seglarförbundet, 2009c). 

 

Enligt teorin om sociokulturellt perspektiv lär sig människan i alla situationer och 

verksamheter hon befinner sig i (Säljö, 2005). Något som i det här sammanhanget kan bli ett 

hinder då seglingen har en tradition som innebär att en tränare bör ha en egen gedigen 

kappseglingskarriär på meritlistan. De människor som verkar i seglingens verksamheter 

tillgodogör sig troligen denna tradition och lär sig att en tränare själv måste ha en 

kappseglingskarriär bakom sig för att kunna fungera som tränare. Kanske står denna tysta 

kunskap i vägen för många duktiga tränare som inte får möjligheten för att de inte själva 

kappseglat utan istället satsat på att vara ledare. Det kan vara så att seglingssporten måste 

fundera över huruvida detta står i vägen och ifall det kanske är dags att lära om. Ett argument 

för att tänka om kan till exempel vara tanke experimentet: om Tiger Woods tränare varit 

duktigare än honom på att spela golf tror ni inte att han eller hon hade gjort det då? 

 

Ett annat sätt att, avslutningsvis, belysa resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv är genom 

den frågan Säljö (2005) ställer sig, om vad verksamheter behöver lära sig för att kunna 

fortsätta bedriva sina verksamheter och utvecklas? Resultatet visar att det är en fråga om att 

lära sig hur seglingssporten får in tillräckligt med mänskliga resurser, i form av tränare och 

medlemsengagemang samt hur glappet från seglarskolan till att få aktiva seglare skall 

överbyggas. 

 

 

 

Konklusion 
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Målen som seglingsföreningarna i ett distrikt i södra Sverige har, för sina projekt inom 

föreningsutveckling inom ramarna för Idrottslyftet, handlade framför allt om den verksamhet 

som tar vid efter seglarskolan. Så som kappsegling, träning och så vidare. Det som upplevs 

som de största möjliggörarna för utveckling var engagemang, sailcoachen och möjligheten till 

bidrag. Hindren mot utveckling var främst brist på tränare och kunna vidmakthålla tillräckligt 

engagemang.   

 

Implikation 

Seglingssportens två stora utmaningar är, precis som nämns i slutet av resultatdiskussionen, 

att skaffa sig mer kunskap kring hur den skall få tillräckligt med mänskliga resurser samt hur 

steget från seglarskolan till träning och kappsegling skall bli lättare att ta för dess blivande 

seglare. Vad gäller framtida forskning hade det varit intressant att se till vilken grad 

idrottsföreningar är beroende av externa bidrag och hur detta påverkar dem, då denna rapport 

indikerar att extern hjälp varit en viktig del för att kunna bedriva utvecklingsprojekten. Vidare 

bör ses över om huruvida en annorlunda organisation kan erbjuda fler att engagera sig, vilket 

kan vara dels en fråga för seglingssporten precis som även detta kan vara ett bra ämne för 

framtida forskning. Hur ser organisationer ut som erbjuder människor att engagera sig och hur 

ser de ut som hindrar det samma? Denna studie har visat att detta inte är en fråga bara inom 

seglingssporten utan även inom andra idrotter, precis som en av respondenterna här uttryckte 

det: Jag skulle vilja påstå att det… det bottnar alltid i engagerade människor 

(Seglingsförening F). 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

 

Man / Kvinna? 

 

Roll i föreningen? 

 

Hur länge har du varit aktiv? 

 

Ideellt / Avlönat? 

 

 

Övriga frågor: 

 

Ni har nu fått resurser för föreningsutveckling, vad är det ni vill utveckla? 

 

Vilka mål har ni med utvecklingen? 

 

Hur kommer det sig att ni göra denna satsning på utveckling? 

 

Hur organiserar ni utvecklingsarbetet?  

 

Hur många är ni som arbetar med projektet eller som är involverade i det arbetet? 

 

Vad krävs för att er förening skall kunna bli en bättre förening? 

 

Kan du beskriva vad det är som möjliggör denna utveckling (inre/yttre)? 

 

Kan du beskriva vilka hinder som finns mot denna utveckling (inre/yttre)? 

 


