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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till Hallands idrottsförbund och konsulenterna som ställde upp på 
våra intervjuer. Utan er skulle inte denna studie gått att genomföra. Det har varit mycket 
givande att ta del av era kunskaper och erfarenheter som ni besitter från ert arbete med 
idrotten. Vi vill även rikta ett stort tack till vår förträffliga handledare Vaike Fors, som har 
hjälpt och stöttat oss med stor entusiasm och kunskap genom hela arbetet.  
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Abstract (sv): 
Intresset för studien kom genom upptäckten av ”Idrott hela livet – strategisk plan för idrottens 
folkhälsoarbete” som är ett dokument från Riksidrottsförbundet som tar upp att idrotten vill: 
”agera för ett starkt föreningsliv byggt på demokratiska principer och stärka medlemmarnas 
engagemang, inflytande och delaktighet”. Syftet med studien blev följaktligen att beskriva hur 
konsulenterna på Hallands distriktsidrottsförbund uttrycker vilka processer och strukturer som 
är förutsättningar för medlemmars delaktighet och inflytande i föreningslivet Valet grundar 
sig även i det faktum att delaktighet har bevisats betydelsefull för både lärande och hälsa. 
Genom vårt val av att vilja se hur konsulenterna uttrycker sig om sitt arbete passade 
kvalitativa intervjuer, som genomfördes med alla (fyra) konsulenterna på valda 
distriktsidrottsförbund. Intervjuerna bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys och det 
som framkom var att den demokratiska processen, med årsmötet, var en struktur och process 
som har stor betydelse för delaktighet och inflytande i föreningar. Konsulenterna begränsade 
sin syn av delaktighet och inflytande i föreningslivet mycket till den demokratiska processen 
och en utvidgad syn på delaktighetsbegreppet och dess användande kan berika föreningslivet.  
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Inledning 
Som tidigare och nuvarande föreningsmedlemmar har vi upplevt idrottens verksamhet på nära 
håll. Under denna tid har vi glatt oss, grämt oss, klagat och känt oss missförstådda och vi ser 
det som en del av idrottslivet. Vi har båda känt behov av att ändra på vissa saker under vår 
aktiva tid och visst har det klagats över både beslut som tagits och regler som funnits inom 
föreningen. Detta utan att egentligen reflektera över vad dessa regler och beslut grundar sig i 
eller vilken roll som vi själva hade i det stora hela. Innan denna studie började hittades ett 
dokument på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida där det står om hur idrottsrörelsen ska jobba 
med folkhälsa utifrån de elva folkhälsomålen. Ett av dessa folkhälsomål handlar om 
delaktighet och inflytande. Där står det bland annat om idrotten och dess arbete med 
engagemang, demokrati, delaktighet och inflytande. Detta fångade vårt intresse och fick oss 
att reflektera över hur delaktigheten och inflytandet ser ut i föreningslivet och hur det arbetas 
med att få delaktighet och inflytande till att bli en del i föreningslivet. Vi gick vidare med att 
fundera över vilken organisation som arbetar närmast föreningarna och som ändå kopplas till 
RF, vilket är distriktsidrottsförbunden (DF). På dessa DF finns det en varierande mängd 
konsulenter, beroende på vilket förbund det är. Det är konsulenterna som jobbar ut mot 
föreningarna med olika frågor rörande föreningslivet (Riksidrottsförbundet, 2011). Därför 
kommer studien rikta sig mot Hallands distriktsidrottsförbund (kommer främst kallas DF) och 
dess konsulenter.   

Det som Hallands distriktsidrottsförbund säger att det arbetar med enligt information från 
deras hemsida (Hallands distriktsidrottsförbund, 2011) är att DF ska arbeta med att ge de 
lokala idrottsföreningarna stöd för att kunna bedriva sin verksamhet, arbeta med stödresurser 
för att utveckla distriktets idrott i positiv riktning och utveckla elitidrotten med olika stöd så 
som psykologi, fysiologi, medicin och nutrition. Vidare står det om arbetet med trivsel och 
välbefinnande för motionsidrottare. De skriver även att ”Halland Idrottsförbund arbetar 
tillsammans med andra samhällsaktörer för att stimulera till utveckling av den halländska 
breddidrotten så att den på alla nivåer utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt 
som socialt och kulturellt” och avslutar med att skriva ”vi vill främja idrott hela livet”, med en 
länk till dokumentet (Hallands distriktsidrottsförbunds, 2011). Denna sista del ger en koppling 
mellan dokumentet (”Idrott hela livet”) från RF och DFs arbete.  
 
Arbetet för hälsa görs av individen, men även av statliga instanser. Detta arbete med 
folkhälsopolitik i Sverige resulterade 2003 i att beslut togs om att arbeta med elva olika mål 
för folkhälsa. Dessa mål sträckte sig över flera områden men alla utgick i från hälsans 
bestämningsfaktorer (Ewles & Simnet, 2008). Målen har då även inkluderats i idrottens arbete 
då det finns med i tidigare nämnda dokument utgivet av RF och som heter ”Idrott hela livet; 
Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete” (Riksidrottsförbndet, 2011). I detta dokument 
beskriver RF hur de vill att idrotten ska jobba med hälsa. Det har ett upplägg för varje 
folkhälsomål, där målområde 9, ökad fysisk aktivitet och målområde 1, delaktighet och 
inflytande i samhället, anses som viktigast. Eftersom fysisk aktivitet är idrottens grund och då 
detta redan är väl beforskat har vi valt att inrikta oss på delaktighet och inflytande.   
I målområde 1 står det att: 
”Idrottsrörelsen vill:  

- Agera för ett starkt föreningsliv byggt på demokratiska principer. 
- Stärka medlemmarnas engagemang, inflytande och delaktighet” 

(Riksidrottsförbundet, 2011) 
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Frågan är då hur innehållet i detta RFs dokument används i idrottens vardagliga arbete, 
speciellt eftersom delaktighet och inflytande har visat sig ha betydelse både för lärande och 
för hälsa.            

Syfte 
Syftet är att beskriva hur konsulenterna på Hallands distriktsidrottsförbund uttrycker vilka 
processer och strukturer som är förutsättningar för medlemmars delaktighet och inflytande i 
föreningslivet. 

Frågeställningar: 
 Hur uttrycker konsulenterna vad som leder till att medlemmarna blir delaktiga i och 

får inflytande över föreningslivet?  
 Hur uttrycker konsulenterna eventuella hinder till att medlemmarna blir delaktiga i och 

får inflytande över föreningslivet?  
 Hur uttrycker konsulenterna vad deras egen roll är i arbetet med delaktighet och 

inflytande i föreningslivet? 

Bakgrund 
Vi kommer här att visa på delaktighetens betydelse i ett flertal sammanhang utifrån litteratur 
och tidigare forskning.  

Delaktighetens betydelse vid framtagning av lösningar  
Att delaktighet och inflytande är viktigt beskrivs av Svensson, Aronsson, Randle och Eklund 
(2008) då de menar att hög delaktighet vid framtagningen av en lösning ökar både 
motivationen, kvalitén på lösningen, att lösningen är tillfredställande för fler samt minskar 
antalet icke önskvärda sidoeffekter. Dessutom menar författarna att en lösning framtagen med 
hög delaktighet är lättare att genomföra då individer har förvärvat en högre kunskap där 
effekterna kan vara lärande både för individ och för organisation. Svensson, et.al. (2008) 
skriver vidare att delaktighet är en viktig faktor till lyckade resultat inom arbetslivet.   

Delaktighetens betydelse för lärande  
Vidare finns det en studie som menar att önskan att delta i lärande är en kritisk aspekt för att 
lärande ska kunna ske (Louden et.al., 2005). Wenger (2000) menar att människan är en social 
varelse och för att kunna erhålla kunskap krävs aktivt engagemang i sin omgivning. För att gå 
vidare med delaktighetens betydelse för lärande så menar Flutter (2007 ref. i Flutter 2007) att 
”elevröst” kan ingå i den bredare kategorin av elevernas delaktighet. Flutter (2007) beskriver 
”elevröst” som att lyssna till och besvara elevernas åsikter och tankar. I en skolas 
undersökningar framkom att när läraren lyssnade till och följde elevernas önskemål fick det 
en positiv respons och att det hade inverkan på elevernas självförtroende och deras lust till 
ämnet (Flutter, 2007). Fieldings (2001;ref i Flutter 2007) menar att genom dialogen mellan 
lärare och elev, där läraren verkligen lyssnar, lär sig lärarna både om och av sina elever. Detta 
visar på att delaktighet inte bara är givande för den som inkluderas utan även för den som 
inkluderar.  Flutter (2007) har kommit fram till att det är värt att låta lärare lägga tid och 
engagemang på ”elevrösts” strategier. Bagley, Ackertley och Rattarys (2004) instämmer, 
utifrån sin studie, i att det är viktigt att känna att någon lyssnar på en. Vidare menar dessa 
författare att det även är viktigt att göra information och mål meningsfulla för alla som berörs. 
Det bästa sättet att göra detta, enligt författarna är att låta alla berörda vara med och påverka, 
så kallad bottom-up process. Bagley et.al. (2004) menar även att delgivande av kunskap gör 
att människor utvecklas och lär sig nya saker.  
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Delaktighetens betydelse för hälsan  
Delaktighet är även en viktig del för den personliga hälsan (Hansson, 2004). Författaren ser 
att delaktighet är ett sätt att få fler individers kunskap involverade i arbetet. Denna kunskap 
ses som resurser till för att användas. Vidare menar författaren att kunskap och förståelse 
utvecklas i dialog med andra individer. På detta sätt ger delaktighet en möjlighet till en 
gemensam syn på syfte och utgångsläge, samt en gemensam bild av vilket tillvägagångssätt 
som är bäst för genomförandet av arbetet. Hansson (2004) menar även att delaktighet spelar 
stor roll vad det gäller meningsfullhet och återskapande. Dessutom menar författaren att 
delaktigheten i sig är hälsofrämjande.   

Svårigheter med delaktighet 
Delaktighet är inte alltid problemfritt exempelvis menar Svensson et.al. (2008) att hinder för 
ett aktivt deltagande kan vara att individer har olika åsikter om lösningar och hur dessa ska 
genomföras. Ahrenfelt (2001) anser däremot att det som han kallar ”verklig delaktighet” 
uppkommer vid en överensstämmelse mellan organisationens mål och individens mål. Vidare 
ser författaren på motståndet mot förändringar som bevis på äkta delaktighet och engagemang 
(Ahrenfelt, 2001). Andra svårigheter vad det gäller delaktighet i organisationer, enligt 
Svensson et.al. (2008) är att delaktigheten kan ses som ett hot främst bland ledare och chefer 
på olika nivåer. Dessutom kan det vara så att anställda inte vill vara aktivt delaktiga, bland 
annat på grund av att det ofta är flera saker som pågår samtidigt om de anställda ska vara 
involverade i. Detta kan leda till att de anställda inte hinner eller känner att de hinner med sina 
ordinarie uppgifter. Vidare har delaktighetsbegreppet missbrukats genom att anställda är med 
i ansvarstagandet för en förändring utan att ha haft möjlighet att påverka (Svensson et.al., 
2008).  

Teoretiskt ramverk 
Nu kommer kommunikationens betydelse belysas, främst kopplad till mänsklig interaktion 
och gemensam förståelse.  

Kommunikationen och den gemensamma förståelsen .   
Tuler (1998) menar att kulturella redskap förmedlar en aktiv process och är en mental 
handling. De kulturella redskapen styr inte själva handlingen, men de kan både hjälpa och 
hämma en handling. Tuler (1998) menar därför att människan inte är i total kontroll över sina 
handlingar eller sin interaktion, men inte heller att människan och hennes interaktion styrs 
fullständigt av omgivningen. Det viktigaste av de sociokulturella redskapen enligt Säljö 
(2005) är språket. Det är ord och språkliga uttryck som gör det möjligt för människan att 
kommunicera. Vidare menar Säljö (2005) att kommunikationen är viktig vid lärande eftersom 
vi lär av varandra. Detta innebär att vi inte behöver erfara allting själva utan att vi kan lära 
genom att andra berättar om vad de har varit med om. Säljö (2005) menar att samtalen är den 
viktigaste arenan för lärande. Erikson (2007) menar att dialogen är en djupare förståelse än ett 
samtal med ord och betonar därför att det finns svagheter vid skriftliga och elektroniska 
möten mellan människor. Erikson (2007) anser att människan missar sin emotionella och 
intrapersonella intelligens genom de skriftliga och elektroniska mötena. Författaren bedömer 
därför att kommunikationen i dessa sammanhang kan bli felriktad och missförstådd.  

Isaacs teori om dialog 
Isaacs (2000) menar även han, enligt sin dialogteori, att människan lär av och tillsammans 
med varandra och detta stimuleras av dialogen. Enligt sin teori anser Isaacs (2000) att 
dialogen kan ses som en bättre version av det vanliga samtalet, eftersom det vanliga samtalet 
ofta sviker oss och leder till bråk och grupperingar. När vi har skilda åsikter låser vi oss vid 
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våra egna åsikter istället för att släppa in andras (Isaacs, 2000). I en dialog däremot inriktas 
den energi som finns i motsättningarna mellan oss på något som ännu inte finns och våra egna 
åsikter ses som ett steg på vägen och inte något slutgiltigt (Isaacs, 2000). Dialogen är en kraft 
som samordnar och ett medel för att uppnå en högre kunskap bland de individer som 
medverkar. Målet med dialogen är att bilda en plattform genom att skapa en ny förståelse, det 
skapas ett sammanhang som hjälper oss att koordinera våra handlingar enligt den 
gemensamma värdegrund som finns hos oss (Isaacs, 2000).   

Metod  
Studien utgick från att förstå och skapa mening av konsulenternas uttryck om delaktighet och 
inflytande i föreningslivet, vilket är en hermeneutisk ansats (Allwood & Erikson, 2010). 
Denna ansats ger oss valet av kvalitativa intervjuer med intervjupersonernas berättelser i 
fokus. Intervjuerna bildade texter som genom tolkning kom att klargöra en mening och ge en 
förståelse av konsulenternas uttryck, som sedan presenterades i en skriven text. När vi på 
detta sätt beskriver människors upplevelser av något är det som sagt för att skapa mening och 
för att förstå, vilket gör att vi i skapar ett meningsinnehåll i konsulenternas uttryck för att 
försöka förstå konsulenternas meningsinnehåll (Allwood & Erikson, 2010).  
När vi går in i denna studie har vi en förförståelse som kommer att användas genom att vi 
tolkar studieobjektet utifrån denna tidigare kunskap och erfarenhet. Förförståelsen är ett 
resultat av den bakgrund som vi besitter. Denna förförståelse blir en begränsning av hur 
människan kan se på världen, det begränsar vår tillgång till världen som existerar oberoende 
av oss. Vår förståelse om kunskapsobjektet kommer att formas genom att vi tar rollen som 
forskare och utifrån vår förståelse tolka, i detta fall, konsulenternas uttryck genom de texter 
som intervjuerna bildar. Vi kan inte bortse från denna förförståelse i vår tolkning av empiri, 
eftersom vi inte kan förstå något utan denna förförståelse (Allwood & Erikson, 2010). Den 
kunskap som vi utgår ifrån grundar sig i Säljös (2005) syn på lärande i det sociokulturella 
perspektivet, där människor lär av tidigare erfarenheter och att detta hänger ihop med 
samhället som kontext, samt att lärande sker i en mänsklig interaktion. Vår förkunskap och 
vår bakgrund har påverkat valet av tidigare forskning och teori eftersom vi söker oss till 
dessa. Vår förförståelse gör att vi plockar fram teori och forskning som sedan ska kunna 
förklara och beskriva empirin, eftersom vi efter insamlad empiri kommer att skapa mening av 
empirin, genom att återkoppla till teorin. Vidare information om studiens tillvägagångssätt 
och de deltagande informanterna kommer nu att presenteras.   

Urval och informanter  
Informanterna i denna studie består av konsulenterna på Hallands distriktsidrottsförbund. 
Syftet med intervjun var att beskriva hur konsulenterna uttrycker vilka processer och 
strukturer som är förutsättningar för medlemmars delaktighet och inflytande i föreningslivet. 
 Därför var det relevant att intervjua konsulenterna. Urvalet var ändamålsenligt (Hartman, 
2001) då valet av informanter anpassades efter syftet. Studien hade också ett totalurval då alla 
konsulenterna på Hallands distriktsidrottsförbund intervjuades. Konsulenterna har fått fiktiva 
namn som är oberoende av kön, för att behålla konfidentialiteten. Intervjupersonerna 
namngavs utifrån alfabetet, och utifrån den ordning som de intervjuades. Därför fick personen 
som intervjuades först ett namn som började på A, den som intervjuades sedan ett namn på B 
osv. Eftersom det var fyra som intervjuades har de namn som börjar på de fyra första 
bokstäverna i alfabetet: Albert, Benjamin, Conny och Dennis.  
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För att skapa en förståelse för den organisation konsulenterna kommer ifrån ges här en 
beskrivning av Hallands distriktsidrottsförbund och deras uppgifter.  
 
DF är RFs regionala kontor och Hallands DF är ett av de 21 DF som finns i Sverige 
(Riksidrottsförbundet, 2011). I Hallands DFs stadgar beskrivs Hallands DF som bestående av 
de föreningar som inom distriktet är anslutna till ett specialdistriktsförbund (SDF) anslutet till 
RF. Distriktsstämman, extra distriktsstämman och distriktsstyrelsen är Hallands DFs 
beslutande organ. Distriktsstämman hålls en gång per år och består av ombud från de olika 
SDF inom distriktet. Dessa ombud har rösträtt och besluten på stämman tas genom ett 
majoritetsbeslut. När stämman inte är samlad är det styrelsen som är DFs beslutande organ. 
Vidare beskrivs att DF ska ta hänsyn till och arbete utifrån Riksidrottsstyrelsens och RFs 
stämmas beslut. Hallands DF består av en styrelse, en valberedning och revisorer, en 
distriktschef, fyra konsulenter, service och fyra kanslister (Hallands distriktsidrottsförbund, 
2011).  
 
Hallands DF har flera olika uppgifter och uppdrag. En uppgift är att vara ett stöd och ge råd 
till idrotten i Halland, till föreningar, förbund och ledare. De finns till som hjälp vid 
exempelvis ekonomi och bokföring. Vidare arbetar de med:  

 antidopingverksamhet  
 elitidrott  
 breddidrott  
 idrottslyftet  
 fysisk aktivitet på recept och 

 arbeta för en ökad delaktighet i frågor rörande EU och en ökad medvetenhet om 
detsamma  

(Hallands distriktsidrottsförbund, 2011) 
Därtill finns uppdraget att bevaka idrottens intressen. Detta görs genom att det hela tiden förs 
en dialog mellan DF och politiker och kommuntjänstemän. Frågorna som berörs är främst 
anläggnings- och bidragsfrågor. Sammanfattningsvis kan sägas att DF ska vara det organ som 
håller samman distriktets idrott (Hallands distriktsidrottsförbund, 2011).  

Material 
Valet av intervju grundade sig i att kunna ge en beskrivning av hur de anställda berättar om 
sitt arbete. Tanken var inte att studera konsulenternas arbete i sig, utan hur de redogör för och 
berättar om det. Det finns olika sätt att gå tillväga vad det gäller intervjuer, en av dem är 
trattekniken (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta tillvägagångssätt användes då det har ett 
kringgående och indirekt angreppssätt. Med det menas att frågorna till en början höll sig på en 
allmän och övergripande nivå för att sedan bli specifika. På detta sätt avslöjades inte hela 
syftet förrän i slutet av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde att ta upp olika 
områden och under dessa ta fram ett antal olika frågor. Intervjuaren avgjorde hur strukturerat 
de följde den intervjuguide som skapats, samt hur mycket vikt som lades vid att följa upp vad 
intervjupersonen svarade. När ett svar tydligt ledde in på ett annat område hade 
intervjupersonen valet att följa upp detta svar. Kvale och Brinkmann (2009) kallar detta för 
halvstrukturerade intervjuer. Frågorna följde trattekniken, som nämndes ovan, genom att de 
gick från att beröra föreningarnas organisationsstruktur och möjlighet till delaktighet och 
inflytande, till konsulenternas arbete, och syn på delaktighet och inflytande till att slutligen 
fråga om deras kännedom av strategidokumentet ”Idrott hela livet”. Intervjuguiden kan ses i 
bilaga 1.  
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Tillvägagångsätt 
Kontakt togs via mail med de fyra konsulenterna som arbetar på DF för att undersöka om det 
fanns ett intresse att medverka i vår studie. Det var helt upp till konsulenterna om de hade ett 
intresse av att medverka i studien och de ombads att höra av sig för att vidare information om 
detta intresse fanns. Kontakt togs även, via mail, med distriktschefen som godkände vårt 
arbete/vår studie inom DF. Alla de fyra tillfrågade konsulenterna visade intresse och mottog 
ett missivbrev (se bilaga 2) med information om uppsatsen och dess syfte. Därefter bokades 
tider för intervju med konsulenterna. Intervjupersonerna fick här ange tider när de var 
tillgängliga samt vilken plats de skulle föredra. Samtliga konsulenter valde att bli intervjuade 
på sin arbetsplats. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (se Bilaga 1) och varade 
mellan 40 till 60 min. Intervjuerna transkriberades och därefter gjordes en innehållsanalys av 
materialet. För närmare beskrivning se nedan.  

Innehållsanalys 
Alla intervjuer spelades in på band, för att i efterhand kunna skrivas ut. Den text som de 
utskrivna intervjuerna bildade analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim 
och Lundman 2003). Innehållsanalys har visat sig vara bra att använda när analys av 
dokument eller texter skall göras (Watt Boolsen, 2007). Intervjuerna lyssnades av och 
transkriberades noggrant. Sedan lästes texten igenom noggrant och därefter lästes texten 
igenom samtidigt som uttryck för delaktighet och inflytande markerades. Meningarna som 
hade markerats kondenserades för att en sammanställning skulle kunna göras. När 
kondenseringen av meningarna var klar på samtliga intervjuer sattes meningarna i olika koder 
efter noggrann sortering. Koderna bildade kategorier, vilka fick namn utifrån innehållet i 
koderna. Efter detta bands allt ihop till en sammanhängande och beskrivande text, där 
rubrikerna i texten motsvarade rubrikerna för temana. Tillvägagångsättet tar sin utgångspunkt 
i Graneheim och Lundman (2003). Nedanstående tabell är en illustration på ovanbeskrivna 
tillvägagångssätt och är till för att förtydliga hur analysen gick till.  
 
(Tabell 1.Utdrag ur innehållsanalysen) 
 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Koder Kategorier 

Medlemmarna styr 
föreningen men de blir 
ju också vilka som går 
på årsmötena.  

De av medlemmar 
som går på årsmötet 
styr föreningen 
 

Årsmöte Delaktighet genom 
årsmöte och 
styrelsemedverkan 

 

Etiska överväganden 
Vad de gäller de etiska principerna gavs information om studiens syfte och genomförande till 
intervjupersonerna. Detta gjordes först via mail, och bifogat missivbrev, men sedan även 
muntligt innan intervjun började. Informationen som gavs grundade sig i de etiska principerna 
gällande informerat samtycke, konfidentialitet och bedömningen av hur personerna skulle 
påverkas av sin medverkan (Kvale och Brinkman, 2009). Intervjupersonerna fick innan 
intervjun skriva under på att de godkände att medverka. Gällande konfidentialiteten i denna 
studie var det beroende på alla fyra konsulenterna samt chefen för distriktsförbundet. Med 
detta menas att för att kunna skriva ut vilket distriktsförbundet måste alla fyra konsulenterna, 
samt chefen godkänna detta. Eftersom alla idrottsförbund ser olika ut kan detta vara ett 
problem i fråga om konfidentialitet, eftersom det då kan vara lätt att lista ut vilket 
idrottsförbund det handlar om även utan nämnda namn och liknande. Detta diskuterades 
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därför med intervjupersonerna innan intervjun började. När chefen godkände att skriva ut att 
studien var gjord på Hallands distriktsidrottsförbund, togs återigen kontakt med konsulenterna 
som även de gav sitt godkännande till att skriva ut att studien var gjord på Hallands 
distriktsidrottsförbund. Alla konsulenterna hade då blivit informerade om vad detta innebar 
för dem, att alla skulle veta att de var de som deltagit men det skulle fortfarande inte gå att 
utläsa vem av dem som hade sagt vad.  Det insamlade materialet användes endast i samband 
med denna studie.    

Resultat  
Innehållsanalysens kategorier kommer att ligga till grund för resultatpresentationen. Dessa 
kategorier framkom under intervjuerna som uttryck för de processer och strukturer som är 
förutsättningar för medlemmars delaktighet och inflytande i föreningslivet. Delar av 
intervjumaterialet valdes att inte presenteras då det inte svarade direkt till syftet och då inte 
har någon relevans för studien. De kategorier som framkom var: 

 Konsulenternas uttryck om vad delaktighet och inflytandes innebär 
 Föreningarnas organisering som styr möjligheten till delaktighet och inflytande 
 Kunskap om problematiken med delaktighet och inflytande 
 Delaktighet genom årsmöte och styrelsemedverkan 
 Konsulenternas funktion och uppdrag i relation till delaktighet och inflytande 

Konsulenternas uttryck om vad delaktighet och inflytande innebär 
Konsulenternas uttryck om vad delaktighet och inflytande innebär beskrevs 
sammanfattningsvis som att kunna påverka beslut, vara med i beslutandeprocessen samt att 
vara med och bestämma. Vidare menade konsulenterna att medlemmarna ska vara aktiv i 
processen och ta ansvar och få ansvar. Vidare beskrev konsulenterna att alla medlemmar har 
rättigheter och skyldigheter i föreningen. Det handlar om att ha en röst, åsikt eller mening 
samt att komma med förslag och bli tillfrågad. Alla konsulenterna såg delaktighet och 
inflytande som viktigt.  

Föreningarnas organisering som styr möjligheten till delaktighet och inflytande  
Det finns vissa delar i föreningarnas organisering som måste vara lika, enligt bestämmelser, i 
alla föreningar, styrd organisering. Det delar som måste finnas med är styrelse, revisorer och 
valberedning. I styrelsen måste det finnas minst en ordförande, en sekreterare och en kassör. 
Styrelsen bestäms på årsmötet där även beslut om stadgar tas. Alla föreningar måste ha 
stadgar och det är stadgarna som styr och håller ihop föreningen. Det är medlemmarna som 
röstar på årsmötet och bestämmer vilka som sitter i styrelsen och vilka stadgar som ska finnas 
i föreningen. Under året är det styrelsen som tar besluten utifrån de stadgar som 
medlemmarna har bestämt på årsmötet. Detta är föreningens demokratiska process och den är 
byggd på demokratiska principer. Det framkom tydligt att idrottens organisation bygger på 
medlemmarna där varje medlem har samma möjlighet till att påverka i sin förening.  

”En organisationsbild....Kolla uppbyggnaden här, här är årsmötet sitter överst. På årsmötet 
väljer vi styrelse och årsmötet väljer valberedning och revisorer. Sen är det ju styrelsen som 
har, gör jobbet under året. Så att under styrelsen ligger sen allting annat. Så det är en klar 
[...] hierarki. Styrelsen som är överst och sen kommer kommittéer och projekt och 
arbetsgrupper och anställda och allt vad man har. Så det är en bild som så ska det se ut i alla 
föreningar.”  

(Citat Albert)  
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Konsulenterna beskrev att det är fritt fram för föreningar att organisera sig som de vill sig så 
länge ovannämnda regler följs, valfri organisering. Denna valfria organisering bestäms av 
föreningen, vilket innebär att det bestäms av medlemmarna på årsmötet, eftersom 
medlemmarna är föreningen. Det finns utanför det ingen speciell mall utan varje organ är 
unikt. Under de ”bestämda” delarna kan föreningar fritt organisera sig själv i termer av 
sektioner, kommittéer och arbetsgrupper. Ett exempel som nämndes av en konsulent är att 
föreningar kan vara en ensektions eller en flersektions förening, vilket för denne innebar att 
föreningen antingen inriktar sig på en idrott eller att en och samma förening har flera idrotter.  
En annan konsulent pratade om sektioner i form av att de flesta föreningar har en herr, dam 
och ungdomssektion.  

En av konsulenterna menade att det är viktigt att få in delaktighet och inflytande i föreningen 
genom styrelseorganisering. Detta genom att ha styrelsemedlemmar från olika delar i förening 
samt personer med varierande ålder och kön. Detta menade konsulenten skapar en förankring 
och ger bättre beslut. Detta påvisas av följande citat 

”Att jag har en styrelse som består av ja olika delar från föreningen och består av olika 
åldrar, de är ju också viktigt och av olika kön, så att man får de..aa förankring. De är en 
finess de är inget självändamål. Det blir faktiskt bättre om man har en styrelse med olika 
åldrar olika kön och representerar olika delar av föreningen. För då får man ju in 
synpunkterna och möjligheter att fatta bättre beslut. De blir faktiskt bättre med demokrati och 
ökad delaktighet. De ger ju bättre beslut.” 

(Citat Albert) 

Kunskap om problematiken med delaktighet och inflytande 
Konsulenterna uttryckte att det var ett lågt deltagande på årsmötena och därför menade 
majoriteten av konsulenterna att den demokratiska processen inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Konsulenterna menade att det viktiga i detta är att få engagemang i den 
demokratiska processen och inte enbart i själva aktiviteten. Eftersom det är så få som går på 
årsmötet blir det enbart de medlemmar som går på årsmötet som styr föreningen. 
Konsulenterna menade dock att alla fortfarande har möjlighet att påverka och det gäller att ta 
tillvara på den.  

”Alla har mer inflytande än vad man tänker. Man bara väntar sig att ja men styrelsen gör de, 
eller bestämmer de eller föreningen bestämmer. Ja men du är ju föreningen om du är medlem, 
glöm inte bort det. Då kan ni ju inte skylla på någon annan utan du är ju med om de skulle 
vara någonting som man är missnöjd och så. Då har du ju möjligheten att påverka, men gör 
de också.” 

(Citat Dennis)  

Konsulenterna gav uttryck åt att det var låg kunskap hos medlemmarna gällande vilka 
möjligheter de har att påverka i föreningen. De beskrev också att det finns en svaghet och det 
är att nå ut med kunskapen om medlemmars rättighet i och skyldigheter mot föreningen. 
Fortsättningsvis så har medlemmarna dålig kunskap om stadgarna, vilket är en brist då 
stadgarna, som nämnts tidigare, styr föreningen. När beslut fattas är det många som kan bli 
missnöjda, och ifall en större grupp går till årsmötet och röstar igenom ett förslag som gynnar 
dem så säger andra i föreningen att de har kuppat. Det som missas är att de som blir missnöjda 
kunde varit där och förhindrat att det nya förslaget röstades igenom. Detta illustreras genom 
följande citat: 
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”[...] om din handbollsförening då så rätt vad det är kan det vara så att på ett årsmöte så 
kommer det tjugo stycken och så kan de liksom, dels kan de då rösta fram en helt ny styrelse. 
Dom kan lägga förslag till nya stadgar där det står att man nu lägger vi ner handbollen så 
ska vi spela innebandy istället i den här föreningen [...] så därför är det viktigt att var på de 
här mötena var med [...] aaa när någon gör så här då brukar man säga aa nu har de kuppat 
nu har de gjort en kupp. Men visst man kan ju se det så men alla som inte är med på årsmötet 
ser ju det att nu har de varit där och kuppat. Det har man ju hört i många föreningar. Det 
kommer tjugo stycken från herrlaget och valde ny ordförande och då säger alla nu har de 
gjort en kupp. Jamen varför var ni inte själva där brukar jag svara då va. Då hade ni ju 
kunnat förhindra detta genom att rösta emot då va.”  

(Citat Benjamin) 

Delaktighet genom årsmöte och styrelsemedverkan 
Konsulenterna menade att alla medlemmar har samma betydelse, möjlighet att påverka i 
föreningen, eftersom medlemmarna är föreningen och föreningen är medlemmarna. Det är på 
årsmötena som medlemmarna har möjlighet att påverka i föreningen, därför är det viktigt att 
medlemmarna deltar och röstar. På frågan hur medlemmarna kan påverka beslut som tas så 
var svaren rakt igenom hos alla intervjupersoner att det är på årsmötet. På årsmötet har 
medlemmarna beslutanderätt gällande vilka som ska sitta i styrelsen och vad som ska stå i 
stadgarna. Här styrks detta påstående samtidigt som vikten av fördelningen i styrelsen och hur 
föreningen ser ut.  

”Medlemmarna styr föreningen men de blir ju också vilka medlemmar går på årsmötet. Men 
de är klart att alltså en förening de är ju jätteviktigt hur det er ut. Hur många, ja allt ifrån 
åldersfördelning till hur många tjejer som och killar som sitter i styrelsen. Hur många är 
medlemmar i föreningen, hur många kommer på mötena” 

(Citat Conny)  

Medlemmarna har också rätt att välja en ny styrelse vid nästa årsmöte. Vid extrema fall kan 
styrelsen även avsättas vid ett extra insatt årsmöte. För att kunna kalla till ett extra insatt 
årsmöte så krävs att 10 % av det totala medlemskapet står bakom att det blir ett extra årsmöte. 

Konsulenterna menade att medlemmarna även har möjlighet att påverka beslut som tas i 
föreningen genom att bli styrelsemedlem, alltså genom styrelsemedverkan. Ifall någon 
medlem känner att styrelsen inte tar beslut som följer den egna åsikten är styrelsemedverkan 
ett sätt för att kunna förändra detta. För att skapa möjligheter för att kunna påverka för övriga 
medlemmar kan styrelsen vara öppen genom att göra protokoll tillgängliga för medlemmarna. 
Viktigt är även att lyssna och se vad som händer ute i föreningen. Vidare menade en av 
konsulenterna att enkäter är ett sätt att nå ut till medlemmarna och deras åsikter.  

Konsulenternas funktion och uppdrag i relation till delaktighet och inflytande  
Konsulenterna stödjer idrotten genom att arbeta med idrottspolitik och driva idrottspolitiska 
frågor. De har därmed kontakt med kommun, landsting och politiker. Konsulenterna beskrev 
att de kan hjälpa till att upprätthålla dialogen mellan föreningarna och politikerna, och på 
detta sätt även skapa inflytande för föreningarna då de i och med denna dialog kan vara med 
och påverka sina förutsättningar för att bedriva idrott. 

”Jaaa de är ju en stödorganisation som ska stötta idrotten på bästa sätt. Sen ska vi också 
företräda idrotten.... mot myndigheter och mot kommunerna tillexempel. Så att vi driver ju 
idrottspolitiska frågor, där är vi ju drivande.”  
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(Citat Albert) 

Det sker arbete med den demokratiska processen på grund av att konsulenterna ser ett 
problem med att det är så få medlemmar som deltar vid årsmötet. Det är därför något som 
konsulenterna arbetar aktivt med. Konsulenterna uttryckte att det är viktigt hur medlemskapet 
och dess betydelse kommuniceras ut till medlemmarna. Konsulenterna har arbetat med 
styrelser i fråga om detta men beskriver att arbetet med idrottsföräldrar borde göras. Vidare 
menade en av konsulenterna att detta arbete handlar om att få medlemmar delaktiga i den 
demokratiska processen.   

Analys  
Genom en analys av resultatet har två teman blivit synliga. Dessa är 

 Direkt och regelmässig delaktighet 
 Indirekt och självständig delaktighet  

Uttrycken från de kategorier som resultatet består av tydliggjorde dessa två teman. Temat 
direkt och regelmässig delaktighet är dominerande över temat indirekt och självständigt 
delaktighet, då detta var vad konsulenterna främst uttryckte. Temana presenteras här närmare.    

Direkt och regelmässig delaktighet  
Den direkta och regelmässiga delaktighet inbegriper den delaktighet och inflytande som sker 
genom bestämda strukturer och processer, så som årsmötet. Detta är vad konsulenterna främst 
uttrycker finns i föreningarna och som de själva arbetar med. Konsulenterna diskuterar den 
demokratiska processen via årsmötet som den huvudsakliga möjligheten till delaktighet som 
medlemmarna har. Förutom detta fanns möjligheten att ytterligare involvera sig genom 
styrelsemedverkan, där ansvaret ökar och den regelmässiga processen befästs ytterligare. 
Konsulenterna betonade vikten av att medlemmarna kom på årsmötet främst för att det är 
deras chans att påverka. Detta tolkar vi som att konsulenterna är medvetna om att den 
möjlighet som finns att påverka begränsas till en gång per år, samtidigt som de inte verkar 
finnas lika stor medvetenhet om att delaktighet och inflytande har betydelse även utanför 
denna demokratiska årsmötesprocess och att det då kan finnas ett värde i att skapa möjlighet 
till att påverka under resterande delen av året. Den låga kunskapen som uttrycks av 
konsulenterna kopplas till den demokratiska processen, vilket stärker den bild av att direkt 
och regelmässig delaktighet, dominerande över indirekt och självständig delaktighet. Den låga 
kunskapen är något som konsulenterna utrycker att de arbetar med, vilket då innebär att de 
arbetar med att öka kunskapen och deltagandet på årsmötet, i den demokratiska processen. 
Den direkta och regelmässiga delaktigheten syns även i att det finns regler för hur en förening 
ska vara uppbyggd, vilket inkluderar årsmötet och den demokratiska processen. Detta 
förklarar anledning till varför den demokratiska processen får den uppmärksamhet och 
betydelse som den får.  

Indirekt och självständig delaktighet  
I den indirekta och självständiga processen finns det inte något regelverk eller några 
bestämmelser för om delaktigheten ska ske eller hur det i så fall skulle ske. Den indirekta och 
självständiga delaktighet inbegriper den delaktighet och inflytande som sker genom 
självständiga strukturer och processer. Det som konsulenterna uttryckte och som faller in 
under detta tema är hur det finns möjligheter utanför årsmötet att skapa delaktighet och 
inflytande. Uttryck som att skicka ut enkäter och publicera protokoll så att de blir tillgängliga 
för medlemmarna faller in under detta tema. Det passar in under detta tema eftersom regler 
för dessa handlingar inte synligt existerar, utan görs för att det är till förmån för föreningen 
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och dess medlemmar, inte för att det är ett måste. Vidare uttrycks fördelar med att styrelsens 
sammansättning varierar i ålder, kön och erfarenhet samt att representanter från olika delar av 
föreningen medverkar. Detta är ytterligare ett sätt som gynnar delaktigheten och inflytandet i 
föreningen på ett självständigt plan, utan förbestämda regler. Vad det gäller organiseringen 
finns det under den tidigare beskrivna styrda föreningen möjlighet till en valfri organisering 
vilket hamnar under den indirekta och självständiga delaktighet då det inte finns 
bestämmelser om hur denna organisering ska se ut. Den är till viss del styrd eftersom det finns 
regler om att det ska tas beslut om föreningens organisationsuppbyggnad, men inga 
bestämmelser om hur denna del av organisationen bör se ut. Vår tolkning gör att även det 
idrottspolitiska arbetet hamnar under detta tema då detta beskrivs som att upprätthålla en 
dialog mellan politiker och föreningar, samt att konsulenterna ska föra idrottens talan. Detta är 
som vi ser det något som är bestämt att det ska ske, men att det finns en viss frihet och 
självständighet i hur det ska ske. Inom detta tema finns en otydlighet gällande vad 
konsulenterna arbetar, vad de tycker är viktig att arbeta med samt vad de skulle vilja arbeta 
med. Konsulenterna visar genom detta en medvetenhet och kunskap om hur arbetet skulle 
kunna gå till, även om det inte praktiseras för tillfället. 

Slutsats av analysen 
Vi vill inte nedvärdera betydelsen av den demokratiska processen utan vill enbart visa på 
obalansen mellan dessa två teman och framföra ett förslag om att en ökad balans skulle kunna 
ge ett rikare föreningsliv. I konsulenternas uttryck om vad delaktighet och inflytande innebär 
för dem så beskrivs vikten av att vara med i beslutandeprocessen, men även vikten av att få 
ansvar och ta ansvar, genom rättigheter och skyldigheter som konsulenterna menar att 
medlemmarna har i och mot föreningen. De uttryck som konsulentern använde för att 
beskriva delaktighet och inflytande kan på olika sätt kopplas till båda temana. Dock är vår 
tolkning av det sammanlagda resultatet att konsulenternas beskrivning av delaktighet och 
inflytande kopplas av dem sjäva, utifrån hur de uttrycker sig, ihop med temat direkta och 
regelmässiga delaktighet. Det skulle betyda konsulenternas syn på delaktighet och inflytande 
riktas på den direkta och regelmässiga delaktigheten.  

Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur konsulenterna på Hallands distriktsidrottsförbund 
uttrycker vilka processer och strukturer som är förutsättningar för medlemmars delaktighet 
och inflytande i föreningslivet. Genom intervjuerna med dessa konsulenter fick vi ett underlag 
till att beskriva dessa processer och strukturer, och genom analys av detta underlag har vi 
även skapat en förståelse och gett konsulenternas uttryck om sitt arbete en mening, vilket 
kommer vidareutvecklas nedan. Inledningsvis kommer vi diskutera studien rent metodmässigt 
och våra val och handlingars påverkan på resultatet. 

Metoddiskussion  
Metodvalet grundar sig i att vi tyckte det skulle vara intressant att se hur idrottsförbund 
uttrycker vilka processer och strukturer som är förutsättningar för medlemmars delaktighet 
och inflytande i föreningslivet. Valet av intervjuer kändes lämpligast då den svarar till syftet 
att beskriva hur konsulenterna uttrycker dessa processer och strukturer. Det gjordes ingen 
pilotintervju för att testa den framtagna intervjuguiden, innan denna studie genomfördes. 
Detta för att det var svårt att hitta en person motsvarande de som skulle intervjuas. Vi 
upplever att det kunde finnas fördel i att testa intervjuguiden för att se om eventuella 
förbättringar skulle kunna ha gjorts. Dock känner vi inte att detta har påverkat resultatet 
nämnvärt, då intervjuguiden fungerade bra. Innan intervjuerna skickades delar intervjuguiden 
ut till de av konsulenterna som önskade detta, vilket inte har påverkat resultatet då spontana 
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svar inte kändes som en nödvändighet. Vidare var vi ovana vid intervjusituationen, då vi inte 
genomfört intervjuer på denna nivå tidigare. Eftersom vi var ovana vid situationen valde vi att 
leda intervjun varannan gång, vilket kan ha gjort att frågorna ställdes på olika sätt då vi endast 
hade en intervjuguide och inte ett strikt frågeformulär. Dock var båda närvarande vi alla 
intervjuer och kunde inflika ifall känslan var att något missades eller behövde förtydligas. Vid 
en av intervjuerna blev det problem med inspelningen vilket gjorde att delar av intervjun inte 
kom med. Vi känner att detta inte påverkade resultatets trovärdighet eftersom anteckningar 
togs under intervjuerna. Valet att ta med denna del som inte blev inspelad grundade sig även i 
att vi redan fått en förståelse som ej skulle kunna bortses från vid sammanställningen av 
resultatet. En svaghet som kan ses i studien är bristen på nyare, relevanta artiklar som vi hade 
svårigheter att finna. Vi valde därför att använda de artiklar och tidigare litteratur som vi fann 
relevanta för studien även om de var något äldre än rekomendationerna. Vi upplever inte att 
det påverkat resultatet, men nyare artiklar kunde har bidragit med nya infallsvinklar till 
analysen.   

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att det finns olika strukturer och processer som påverkar möjligheten till 
delaktighet och inflytande i föreningslivet. Den strukturen och processen som främst uttrycks 
och som anses viktigast är den demokratiska processen. Den demokratiska processen, med 
årsmötet som sin viktigaste del, är enligt konsulenterna den största möjligheten för 
föreningsmedlemmar att vara delaktiga och kunna påverka i sin förening. Andra processer 
som lyfts är medlemmarnas låga kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i föreningen. 
Processen som gäller medlemmars lärande är en viktig del som också påverkar den 
demokratiska processens funktion. Vi kommer nu diskutera de processer och strukturer som 
framkom under resultatet, med koppling till bakgrundslitteratur och teori.  

Låg kunskap och stadgarna 
Konsulenterna uttrycker att medlemmarna inte kommer på årsmötena och förklarar detta med 
en låg kunskap hos medlemmarna om deras rättigheter och skyldigheter i föreningen. 
Konsulenterna uttryckte att deras arbete för att lösa detta problem riktade in sig på arbete med 
styrelser, inte med medlemmarna i sig. Enligt litteratur är det viktigt att arbeta direkt med de 
som önskas lära (Louden et.al., 2005) och de som ska engagera sig (Wenger, 2000). 
Konsulenterna har vidare betonat betydelsen av att medlemmarna har kunskap om vad som 
står i sin förenings stadgar, eftersom det är stadgarna som styr föreningen. Dessa stadgar 
bestäms vid årsmötet och finns sedan nedskrivna för att kunna läsas av alla som vill. 
Konsulenterna menar här att alla medlemmarna bör läsa föreningens stadgar. Erikson (2007) 
menar dock att det finns problem med skriftliga och elektroniska möten mellan människor, 
eftersom viktiga delar som finns i ett mänskligt möte, så som kroppsspråket saknas. Därför 
menar Erikson (2007) att chansen för missförstånd ökar vid denna typ av kommunikation. 
Därför kan det vara svårt att sätta sig in i stadgaran enbart genom att läsa dessa, eftersom det 
då handlar om ett skriftligt möte. Erikson menar vidare att skulle det ske ett mänskligt möte 
skulle det minska risken för missförstånd samt om det förs en dialog menar Isaacs (2000) att 
det skapas en gemensam förståelse och en gemensam värdegrund vilket kan leda till att 
medlemmarna ökar sin kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i föreningen. Detta kan 
leda till både att medlemmarna läser stadgarna och att medlemmarna går på årsmötet, vilket är 
vad konsulenterna efterfrågar och vad de arbetar för.  

Delaktighet och inflytande genom den demokratiska processen 
Konsulenterna uttrycker att de arbetar aktivt med att förbättra kunskapen för medlemmarna 
angående deras rättigheter och skyldigheter inom föreningen. Med detta menas att öka 
kunskapen om den demokratiska processen och medlemmarnas möjlighet att påverka genom 
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att rösta på årsmötet. Det var genomgående för alla intervjuer att delaktighet och inflytande 
främst kopplades samman med den demokratiska processen, vilket innebär att alla har samma 
möjlighet att påverka genom att lägga sin röst på årsmötet, och majoriteten bestämmer. Den 
demokratiska processen innebär enligt konsulenterna att medlemmar ska vara med och 
bestämma genom att ta beslut på årsmötet och då lösa de eventuella problem som finns. Detta 
kan kopplas till Svensson et.al. (2008) som menar att delaktighet har betydelse vid 
framtagning av lösningar. Denna delaktighet som konsulenterna beskrev är begränsad till 
årsmötet en gång per år. De eventuella problem som kan uppstå under året löses främst av 
styrelsen vilket medför att delaktigheten bland medlemmarna inte är lika stor. Detta kan ge 
konsekvenser då Svensson et.al. (2008) menar att delaktighet vid lösningar ökar motivationen 
och kan medföra att de som är delaktiga får en högre kunskap. Isaacs (2000) menar att för att 
komma fram till en lösning måste det föras en dialog, i en dialog riktas motsättningarna 
mellan individerna mot något som ännu inte finns. Detta leder till att en större gemenskap, 
som sedan kan byggas vidare på (Isaacs, 2000). Med tanke på att konsulenterna uttrycker 
andra möjligheter till att påverka utanför den demokratiska processen, visar det på deras 
medvenhet om situationen och att den möjligen inte är optimal. Eftersom föreningens 
organisation är uppbyggs efter demokratiska principer kan det hämma föreningen genom att 
medlemmarna inte får vara delaktiga vid mer än ett tillfälle. Vilket inte bara hämmar 
möjligheterna för att en lösning ska bli accepterad och genomförd utan även lärande, vilket tas 
upp av bland annat Flutter, (2007), och meningsskapande för medlemmarna som tas upp av 
Bagley et.al. (2004).  

Den demokratiska processen och dess problem  
Den demokratiska processen ses av konsulenterna som medlemmarnas möjlighet att påverka i 
sin förening. Enligt konsulenterna är det ett problem i att enbart ett litet antal medlemmar går 
på sin förenings årsmöte. Anledningen till detta beskrevs som en brist på kunskap hos 
medlemmarna i fråga om vilka rättigheter och skyldigheter medlemmar har i en förening. För 
att lösa detta problem har konsulenterna arbetat med styrelser. Dock framkom det inte 
uttryckligen under intervjuerna att ett samarbete med medlemmarna existerar för att lösa 
problemet. Wenger (2000) menar att människan aktivt behöver engagera sig i sin omgivning 
för att kunna erhålla kunskap. Utifrån litteraturen kan därför arbetet med styrelsen bli något 
missriktat eftersom det är medlemmarna som behöver erhålla kunskapen. Louden et.al. (2005) 
menar att önskan att delta i lärande är en kritisk aspekt för att lärande ska kunna ske. Vidare 
menar Bagley et.al. (2004) att det är viktigt att skapa mening för människan. Ser 
medlemmarna ingen mening med att närvara vid årsmötet, kommer de heller inte att vara 
närvarande. Att ge kunskap är åt rätt håll, men genom denna teori kan det ses att det inte 
räcker utan det måste också finnas en vilja att lära sig samt att det är meningsfullt för 
medlemmen. Wenger (2000) fortsätter att beskriva att vid ett ökat engagemang och intresse 
ökar även kunskapen om ämnet. Vad det gäller att erhålla kunskaper är samtalet den 
viktigaste arenan enligt Säljö (2005) och både Säljö (2005) och Isaacs (2000) menar att vi lär 
både av och tillsammans med varandra. Denna ökade kunskap är vad konsulenterna 
efterfrågar för att öka medlemmarnas deltagande på årsmötet och öka medlemmarnas 
medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter. Därför borde det arbetas mer med att skapa 
möjligheter för samtal inom föreningarna mellan medlemmar, vilket inte verkar göras idag. 
Dialogen, den bättre versionen av det vanliga samtalet, som Isaacs (2000) förespråkar, skapar 
ett sammanhang som kan hjälpa oss att handla utifrån en redan gemensam värdegrund. Där 
konsulenternas önskan om att ökad kunskap leder till ökad deltagande på årsmötet infrias tack 
vare handlande utifrån den gemensamma värdegrunden i föreningen där alla ser årsmötet och 
den demokratiska processen som en betydelsefull del av föreningslivet. Svensson et.al. (2008) 
menar att det däremot inte heller får gå åt andra hållet där delaktigheten blir för stor. Detta 
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kan leda till att medlemmar känner att det blir för mycket ansvarstagande i förhållande till hur 
mycket de kan påverka, samt att de då inte hinner med sina redan tilldelade uppgifter i 
föreningen eftersom detta oftast görs ideellt på fritiden (Svensson et.al., 2008).  

Styrelsens arbete för delaktighet 
Konsulenterna beskrev att styrelsen kan öka delaktigheten i föreningen genom att lägga ut 
protokoll och lyssna på det som händer i föreningen. Det kan ske genom att skicka ut enkäter 
som en av konsulenterna förespråkar för att nå medlemmarna och deras åsikter. Bagley et.al. 
(2004) menar att det är viktigt för människan att känna att någon lyssnar på den och Isaacs 
(2000)  menar att det är viktigt att inte enbart hålla på sina egna åsikter utan att släppa in 
andras åsikter. Detta gör styrelsen genom utskicket av enkäterna. Det är dock också viktigt att 
poängtera att Isaacs (2000) menar att det är dialogen som skapar förutsättningar för att förstå 
allas åsikter, vilket är något djupare än att enbart lyssna på åsikterna.     

Konklusion  
Syftet var att beskriva hur konsulenterna på Hallands distriktsidrottsförbund uttrycker vilka 
processer och strukturer som är förutsättningar för medlemmars delaktighet och inflytande i 
föreningslivet. Det framkom att den demokratiska processen var den främsta processen och 
strukturen som gav förutsättning för delaktighet och inflytande. Det visade sig genom 
obalansen mellan den direkta och regelmässiga delaktigheten och den indirekta och 
självständiga delaktigheten, temana som framkom i analysen. Studien har lyft fram hur viktigt 
den demokratiska processen är för medlemmarna i en förening, detta för att de ska kunna vara 
delaktiga. Den har också visat på den begränsning som denna demokratiska process utgör för 
medlemmarna i föreningar i fråga om delaktighet och inflytande, samt den begränsning som 
konsulenterna ser i användandet av delaktighet och inflytande i föreningslivet. Vilket ger sig 
uttryck i hur de arbetar med delaktighet och inflytande i föreningslivet.  

Implikationer och överförbarhet 
Slutligen kan sägas att synen på delaktighet håller sig uttryckligen inom ramarna för den 
demokratiska processen och att den bredare begreppstolkningen, som konsulenterna har 
skyms av den starka kopplingen till den demokratiska processen. Därför rekommenderas att 
konsulenterna breddar sin syn på hur arbete med delaktighet och inflytande kan ske och då se 
möjligheterna att ta delaktigheten och inflytandet utanför ramarna för den demokratiska 
processen. Genom att tillämpa Isaacs teori om dialog finns många möjligheter till att förbättra 
problematiken med att det är få som röstar på årsmötet, och den låga kunskapen, som verkar 
vara en av de stora delarna i konsuleternas arbete med delaktighet och inflytande i 
föreningslivet. Studiens resultat skulle kunna användas i andra organisationer inom 
idrottsvärlden framförallt i andra DF, samt där den idella organisationen finns. Det skiljer sig 
säkerligen mellan olika DF, men samtidigt kan denna studie till viss del medvetandegöra 
problematiken som verkar finnas i obalansen mellan den direkta och regelmässiga 
delaktigheten och den indirekta och självständiga delaktigheten. För att ge en bredare bild 
inom rådande område, delaktighet och inflytande i föreningslivet, kan vidare studie inriktas på 
hur delaktighet och inflytande ses ur förenings- och medlemssynpunkt. Vidare finns det ett 
intresse i att se hur föreningarna och medlemmarna ser på DFs arbete med delaktighet och 
inflytande i föreningslivet
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Delaktighet och Inflytande 

Områden  

Bakgrund 

Ålder 

Erfarenheter 

Hur länge har ni arbetet här? 

Vad kommer ordet konsulent ifrån? 

Hur ser organisationen ut på distriktsförbundet? 

Organisation 

Kan du beskriva föreningarnas organisation, i termer av sektioner, positioner och liknande? 

(Vilka sektioner finns i föreningarna?) 

(Vilka positioner finns i föreningarna? (Ordförande, ungdomsansvarig)) 

 Påverkan 

Hur tas beslut inom föreningarna? 

Vem tar initiativ till utveckling och aktiviteter i föreningarna?  

Vilka har möjlighet att vara med och påverka de beslut som tas? 

Arbete 

Vad har ni för arbetsuppgifter? 

Hur skulle du vilja beskriva distriktsförbundets arbete med föreningslivet? 

Hur ser ditt vardagliga arbete ut? Hur ser en arbetsdag ut? Hur arbetar du själv med 
föreningslivet i ditt vardagliga arbete? 

Hur ser kontakten ut mellan förbundet och föreningarna? 

Vad anser ni är det viktigaste i ert arbete? 

Ta dessa i slutet om vi känner att vi inte har fått svar på dem innan. 

Hur skulle du vilja beskriva distriktsförbundets arbete med delaktighet och inflytande inom 
föreningslivet? 

Hur arbetar du själv med delaktighet och inflytande inom föreningslivet i ditt vardagliga 
arbete? 

Vad innebär delaktighet för dig? / Hur skulle du beskriva delaktighet? 
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Bilaga 1 

Vad innebär inflytande för dig? / Hur skulle du beskriva inflytande? 

Dokumentet 

Vad finns det för riktlinjer för arbetet ni utför? 

Vilka styrdokument använder ni i ert arbete? 

Upplever ni att styrdokumenten är ett stöd? I så fall på vilket sätt? 
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Bilaga 2 
 
Till dig som arbetar som konsult på Hallands Idrottsförbund 
 
Vi är två studenter som går tredje året på Idrottsvenskapliga programmet, med inriktning 
pedagogik, i Halmstad. Nu skriver vi vår C-uppsats och söker ert deltagande för en intervju.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konsulterna på ett distriktsförbund i Sverige 
beskriver sitt arbete med delaktighet och inflytande som en del i föreningslivet. 
Undersökningen kommer att ske genom intervjuer med er konsulter på Hallands 
idrottsförbund. Intervjuerna kommer därefter bearbetas och analyseras. Din medverkan 
kommer att behandlas konfidentiellt enligt god forsknings sed, om inte godkännande av annat 
sker. Deltagandet i denna undersökning är frivilligt och du som deltagare kan när som helst 
välja att avbryta din medverkan. Deltagarna kommar att få ta del av resultaten när uppsatsen 
är färdig.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Tina Olsson och Lisa Fallhagen 
 
  
För mer information eller eventuella frågor: 
 
Tina Olsson: 070-XXXXXXX 
tinols08@student.hh.se 
 
Lisa Fallhagen: 073-XXXXXXX 
lisfal08@student.hh.se  
 
Frågor kan även ställas till vår vetenskapliga handledare Vaike Fors 
Vaike.Fors@hh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av ovannämnd information och är införstådd med dess betydelse. Därmed 
godkänner jag mitt deltagande och användandet av den information jag ger.   
 
 
Underskrift och datum    Namnförtydligande 
 
_______________________  _______ 


