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Sammanfattning Syftet med denna studie är att beskriva deltagande 

idrottsföreningars redogörelser kring framtidsarbetet inom 

framtidsgrupperna i projektet ”Morgondagens idrott” utifrån ett 

lärande perspektiv. Detta med hjälp av frågeställningen: vilka 

möjligheter respektive hinder upplevde kontaktpersonerna att det 

varit med framtids- och utvecklingsarbetet i deras 

idrottsföreningar? Studien är intressant då ingen tidigare forskning 

på detta projekt finns tillgängligt. Studien genomfördes med hjälp 

av en kvalitativ totalundersökning. Resultatet av intervjuerna visar 

att möjligheter som kontaktpersonerna såg var meningsfullhet, 

stöd, framtidstänk, rekrytering och utbildning. Hindrena var 

ekonomi, ledarrekrytering och genomförande.  
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Förord 

Som student på Högskolan i Halmstad och det Idrottsvetenskapliga programmet med 

inriktningen pedagogik ingår det att skriva en c-uppsats. Min uppsats skrevs på uppdrag åt 

SISU Idrottsutbildarna (Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation) Halland och 

Hallands idrottsförbund i samband med projektet ”Morgondagens idrott”. Uppsatsen är en 

form av utvärdering utav projektets första år, vilket var en önskning från organisationernas 

(SISU och Hallands idrotts förbund) sida.  

 

Jag har själv medverkat i projektet ”Morgondagens idrott” som kontaktperson för den 

idrottsföreningen jag var verksam i, därav infinner sig det stora personliga intresset för 

projektet. Genom en utvärdering av projektet finns förhoppningar på insikt av arbetet som 

lagts ner i projektet. 

 

Tack till alla respondenter, tillika kontaktpersoner i deltagande föreningar, som ställt upp på 

intervju. Tack till Åsa Agmyr på SISU idrottsutbildarna i Halland samt Sven Svensson på 

Hallands idrottsförbund som bland annat gett tillfälle för presentation av uppsatsen och syftet 

med intervjuerna på en av träffarna inom projektet. Denna uppsats hade aldrig kunnat utföras 

utan hjälp från er alla.  

 

Skövde HT-10 

Slavica Vukojevic 
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Inledning 

Lindberg (1999) menar att de förändringar som synts och som ses nu i det omgivande 

samhället, och som påverkar den ideella sektorn, inte har kommit med en gång. Under tidigare 

epoker kanske det inte ens upptäcktes vad som hände förrän förändringarna var ett faktum. 

Det gick långsamt och människan vandes efterhand vid de små stegens förändringar. 

Samhället har emellertid under hela den tid vi haft en ideell sektor i Sverige successivt och 

dramatiskt förändrats. Utvecklingen mot ökad förändringstakt, större grad av komplexitet och 

större konkurrens för föreningslivet kom efter andra världskriget och accelererade ytterligare 

under och efter 1950-talet. Lindberg hävdar att konkurrensen om människornas intressen, tid 

och andra resurser har ökat och gör det fortfarande. 

 

Folk tycker olika och upplever världen på olika sätt, vilket i sin tur får som konsekvens att 

människor agerar olika i samma situation och med samma information som beslutsgrund. Det 

finns ingen klar sanning och uppenbar referensram att utgå från vid organisatoriskt 

förändrings- och utvecklingsarbete. Vi är utlämnade till det subjektiva. Hur den aktuella 

situationen uppfattas varierar från person till person och i detta fall från förening till förening. 

För att skapa en förändring och för att nå målen i en förening måste medlemmarna vara 

delaktiga i processen (Ahrenfelt, 2001).  

 

Precis som Lindberg (1999) hävdar, anser även författaren till denna uppsats att det idag kan 

finnas höga krav på idrottsföreningar och dess medlemmar. Allt ska göras på rätt sätt och det 

ska göras snabbt. Att hänga med i utvecklingen som sker runt omkring och följa trender kan 

vara svårt. Speciellt om det redan fokuseras mycket tid och energi på att som idrottsförening 

”hålla huvudet över vattenytan”, alltså att få allt inom idrottsföreningen att fungera, så väl 

praktiskt ute på träningar och tävlingar, som rent ekonomiskt. Därför är det viktigt med 

framtidsarbete för att underlätta arbetet. Under en tid tillbaka har det varit fokus på 

utvecklingen för tränare och ledare. Dessa skickas på utbildningar för att öka kunskapen eller 

på olika inspirationsföreläsningar vilka ofta fungerar som en form av belöning för deras 

engagemang. Denna fokus på tränare och ledare har varit ett sätt för styrelsen i 

idrottsföreningarna att visa sin uppskattning för tränarna och ledarna och för det jobb som 

dessa lägger ned. Att ha utbildade tränare så att utövarna får kvalitet på träningarna är av vikt, 
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idag satsas det på utbildningar både från SISU idrottsutbildarna och från de olika förbundens 

sidor.  

 

På styrelsenivån ser det dock lite annorlunda ut. Det är personerna i styrelsen som ska 

utveckla idrottsföreningarna och föra verksamheten framåt, det är där allt ansvar ligger. 

Styrelsen är ansvarig för framtidsarbetet. Om det är något som inte fungerar i en 

idrottsförening sägs det oftast vara styrelsens fel. Det kan vara så att personerna som sitter i 

styrelser för idrottsföreningar ofta är personer med stort hjärta för just den idrottsföreningen 

och dessa personer gör ofta sitt arbete ideellt, för att det vill hjälpa till.  

 

En av konsekvenserna av det ideella arbetet som finns kan vara att det inom styrelsen då finns 

personer som inte har rätt kompetens för sina uppgifter. Personer som brinner för föreningen, 

eldsjälar, som gör styrelsearbete för att de vill hjälpa till. Den bristande kompetensen som 

fanns hos många styrelsemedlemmar insågs på SISU (Projektplan ”Träningsläger för 

styrelsen”, 2007). 

  

Enligt projektplanen för projektet ”Träningsläger för styrelsen” är det svårt att hitta personer 

som vågar ta det ansvar som en styrelsepost innebär. Tanken med att starta projektet 

”Träningsläger för styrelsen” från SISU:s sida var att genomföra en satsning under tre år på 

idrottens organisationsarbete, alltså i första hand på styrelsen. Projektet ”Träningsläger för 

styrelsen” visade sig vara framgångsrikt enligt en utvärdering som gjordes efter projektets slut 

på smålands idrottsförbund. Enligt denna utvärdering uppnåddes effekter på bland annat 

individ-, styrelse- och föreningsnivå utav medverkan i projektet (Karlsson, 2008). 

 

En förändring av första ordningen hade efter ”Träningsläger för styrelsen” skett. Det betyder 

enligt Ahrenfelt (2001) att en förändring inom systemet har skett, en övergång från ett inre 

tillstånd till ett annat utan att systemet självt ändras. Människan tänker på samma sätt, 

identifierar och löser problem på samma sätt, den letar efter möjligheter med samma metoder 

som tidigare. Eldsjälarna har alltså fått kunskap som de kan använda som ett nytt redskap till 

deras tidigare arbete. 
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Med ett lyckat projekt i ryggen blickades det framåt hos SISU. De hade nya 

utvecklingstankar, framtidstankar närmare bestämt. SISU hade redan lyft frågan om 

styrelsearbete och kompetens inom styrelsen, nu var det dags att blicka framåt, göra något 

konkret och använda sig av den nya kunskapen. Nu var det dags för framtidsarbete. Styrelsen 

är kompetent och måste ha något att arbeta med.  

 

För att framtidsarbetet ska resultera i att barn, ungdomar och vuxna fortsätter vara aktiva 

idrottsutövare och ta på sig ledaruppdrag, handlar framtidsarbetet om att under en treårsperiod 

utveckla formerna både för verksamheterna, för ledarna, för aktiva och för intressenter som 

skola och idrottens samarbetspartners. Detta var SISUs mål med projektet. Frågeställningarna 

som SISU ville ha svar på, enligt projektplanen för ”Morgondagens idrott”, var att med hjälp 

av detta framtidsarbete följande: hur de på ett långsiktigt och systematiskt sätt kan identifiera 

trender och tendenser i omvärlden för att möta nya behov, vara attraktiva för medlemmarna, 

utveckla verksamheten och aktivt bidra till ett hållbart samhälle. För att få svar på 

frågeställningarna krävs en förändring av andra ordningen som enligt Ahrenfelt (2001) 

innebär att hela systemet förändras vilket i praktiken betyder att det organisatoriska tänkandet 

och agerandet förändras kvalitativt. Både tankemönster som verklighetsbeskrivning och 

agerande förändras, detta innebär att hela systemet ändras. Det tillkommer nytt folk med ny 

kunskap och nya idéer.  

 

Skillnaden mellan det första projektet ”Träningsläger för styrelsen”, som är en förändring av 

första ordningen, och projektet ”Morgondagens idrott” är att projektet ”Morgondagens idrott” 

har fokus på framtiden och det är en fortsättning på ett framgångsrikt koncept. 

”Morgondagens idrott” är ett framtidsarbete och en förändring av andra ordningen. Det 

gemensamma projekten har är att dem är satsningar och stöd för att utbilda personer inom 

idrottsrörelsen i deras olika arbetsuppgifter. Uppsatsen kommer således att handla om vilka 

erfarenheter, innefattande möjligheter och hinder, som gjorts av detta framtidsarbete kallat 

”Morgondagens idrott”.   

 



8 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva deltagande idrottsföreningars redogörelser kring 

framtidsarbetet inom framtidsgrupperna i projektet ”Morgondagens idrott” utifrån ett lärande 

perspektiv. 

 

Frågeställning 

Vilka möjligheter respektive hinder upplevde kontaktpersonerna att det varit med framtids- 

och utvecklingsarbetet i deras idrottsföreningar? 

 

Bakgrund 

Under detta stycke redovisas genomförandet av projektet ”Morgondagens idrott”, tidigare 

forskning/tidigare erfarenheter och teoretisk referensram. Tidigare forskning om projektet 

”Morgondagens idrott” existerar inte eftersom projektet är det enda av sitt slag därför blir 

frågeställningarna för denna uppsats är relevanta. Dock finns en utvärdering av projektet 

”Träningsläger för styrelsen”, det första projektet som får fungera som tidigare erfarenheter då 

den utvärderingen inte är av vetenskapligt värde. Som tidigare forskning finns forskning om 

organisationers utvecklingsarbete och lärande i organisationer. 

 

Projektet ”Morgondagens idrott” 

”Morgondagens idrott” är ett projekt som ger deltagande idrottsföreningar möjligheter att 

utveckla sin verksamhet genom utbildning av sina medlemmar. Organisationen för projektet 

vill uppnå att föreningarna även i framtiden lockar barn, ungdomar och vuxna till ett aktivt 

idrottsutövande och olika ledaruppdrag. Statusen och attraktionskraften för den ideella 

idrotten ska stärkas med hjälp av projektet ”Morgondagens idrott”. Tillvägagångssättet för 

detta skulle ske genom visionsarbete, omvärldsanalyser och utvecklingsarbete av den lokala 

idrottens utformning.  
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Idrottsföreningarna erbjöds framtidskvällar på hemmaplan då alla medlemmar var välkomna 

att delta och uttrycka sina åsikter om vad som var bra eller vad som behövdes förbättras i 

idrottsföreningen. Varje idrottsförening för sig. Under denna framtidskväll genomfördes en 

SWOT-analys. Syftet med detta var att medlemmarna som deltog under kvällen tillsammans 

skulle komma fram till problemområden för just deras idrottsförening. En SWOT-analys är en 

omvärldsanalys, medlemmarna fick tillsammans i grupper kartlägga styrkor (strengths), 

svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats) (Lindmark & Önnevik, 

2006). Ur denna SWOT-analys plockades det då ut ett antal problemområden som 

framtidsgruppen inom idrottsföreningen skulle jobba vidare med. Framtidsgruppen består av 

medlemmar som kommer att arbeta med utveckling av de problemområden som finns inom 

idrottsföreningen. En av deltagarna i framtidsgruppen är kontaktperson som då leder arbetet i 

gruppen. Med hjälp av denna SWOT-analys kan föreningarna plocka upp trender och 

tendenser i omvärlden och på så sätt hålla sig uppdaterade och föreningen hålls modern.  

 

Efter framtidskvällen jobbade framtidsgruppen självständigt vidare med respektive 

problemområden. När halva projekttiden hade gått anordnades ett framtidsforum i Växjö dit 

fyra personer ur varje framtidsgrupp erbjöds att åka. Under framtidsforumet erbjöds 

deltagarna varierande föreläsningar med kända idrottsprofiler och personer som skulle 

fungera som extern inspiration.  

 

Då projektet var i slutskedet av det första året genomfördes en lokal framtidsträff då 

kontaktpersonen och ytterligare en deltagare ur varje framtidsgrupp deltog för att samtala om 

hur framtidsarbetet hade gått och byta erfarenheter med varandra. 

 

Tidigare erfarenheter/tidigare forskning 

 

Projektet ”Träningsläger för styrelsen” 

Enligt Karlsson (2008) gjordes det en utvärdering för att se om projektet ”Träningsläger för 

styrelsen” hade gett några effekter för individ, styrelse och föreningarnas utveckling. I denna 
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utvärdering har deltagarna i projektet bedömt och redovisat, med hjälp av enkäter, om 

projektet har förändrat föreningarnas verksamhet och dem själva. Urvalet bestod av 181 

personer vilket innefattar 46 % av det totala deltagarantalet enligt Karlsson. Resultaten av 

utvärderingen visar en klar effekthöjande verksamhet hos individ, styrelse samt förening. För 

individen har resultaten inneburit ökad kunskapsnivå, ökat självförtroende och känsla av en 

stärkt roll i föreningen. I styrelsen visades resultaten ökad samstämmighet i gruppen, 

effektivare styrelsearbete samt en målinriktad verksamhet och för föreningen visades 

effektivare organisationsstruktur samt ökat engagemang hos medlemmarna.  

 

Organisationers utvecklingsarbete och lärande i organisation 

I en vetenskaplig artikel som handlar om hur lärandetillfällen kan organiseras för att främja 

ökat lärande i organisationer framkommer det att arbete kan organiseras i en lärandemiljö för 

att underlätta ökat lärande även i en organisation med begränsade resurser. Undersökningen 

gick ut på att studera utvecklingsarbete och villkoren som underlättar processen av ökat 

lärande i ett arbetslag i en organisation inom den offentliga sektorn i en kommun i Sverige. 

Gustavsson (2009) menar att ökat lärande är viktigt i arbetet av arbetslagens nya 

arbetsuppgifter och relationer i organisationen. Resultaten av denna undersökning visar på att 

behovet av stöd för ledarna i utveckling av deras roll som ledare existerar. Behovet av, och 

graden av, externt stöd för främjandet av ökat lärande i praktiken varierar dock i olika 

situationer och delar av utvecklingsarbetet. 

 

Katastrofområden och utvecklingsekonomier sätter stora krav på bistånds- och 

utvecklingspersonal att effektivt anpassa sig efter förutsättningarna av snabba förändringar. 

Med erfarenheter ur Mercy Corps och med hjälp av litteraturen om lärandeorganisationer, 

anpassningsbar sakkunskap och samhällspraktik har Smith och Young (2009) i en 

vetenskaplig artikel identifierat fem systematiska spänningar som behöver balanseras när man 

designar effektiva lärandelösningar. Den första är anställdas vilja att lära mot pressen från 

arbetet att kunna. Den andra spänningen är investeringen initiativen för strategisktlärande mot 

behovet av att behålla kostnaderna låga. Tredje spänningen är formellt mot informellt lärande. 

Fjärde är bibehållen flexibilitet inom det lokala sammanhanget mot organisationsbreda 

kriterier och ansvarsskyldighet. Den sista spänningen är människan mot teknologin. Smith 
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och Young ger alltså exempel på möjliga lösningar till individuella och organisatoriska 

inlärningsutmaningar i utvecklingsorganisationer i sin artikel. Detta genom att lyfta dessa 

osynliga spänningar till ytan så att arbetarna i organisationerna blir medvetna om dem.       

 

Teoretisk referensram 

Sociokulturella perspektivet 

Säljö (2000) menar att lärande handlar om vad individer och kollektiv tar med sig från sociala 

situationer och använder sig av i framtiden. Människan har en förmåga att ta vara på 

erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Lärande kan äga rum på individuell 

eller grupp nivå. Individer lär men det gör även grupper, som till exempel organisationer och 

idrottsföreningar. Lärande är inte heller samma sak under olika historiska epoker och 

kulturella villkor. Den typ av kunskap som blir funktionell och produktiv har ändrats genom 

århundradena och kommer ständigt att ändras som en tillämpning av omvärldens krav och 

möjligheter. Enligt Säljö är en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och mänskligt tänkande och handlande, att människan intresserar sig för hur individer 

och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Samspelet mellan 

grupper och individ är i fokus i det sociokulturella perspektivet. Vidare menar Säljö att 

lärande är en naturlig och nödvändig del av de mänskliga verksamheterna. Människor har 

alltid lärt och delat med sig av kunskaper till varandra. Kunskapsutbyte fungerar omedvetet. I 

ett sociokulturellt perspektiv går det inte att undvika lärande då det handlar om vad 

människan lär sig i olika situationer.  

 

Engeström (2010) har sitt ursprung i det sociokulturella perspektivet. Han utvecklar teorin 

genom sitt arbete med att visa hur arbetslag i olika organisationer lär i olika situationer. 

Egenström hävdar att genom att undersöka ett fenomen i förändring och som forskare själv 

vara deltagande ändras även forskaren samtidigt som forskningsobjektet ändras. Förståelsen 

påverkas i och med deltagandet i förändringarna.     

 

Lärande ses enligt Ellström (2004) både som en central aspekt av organisationens samspel 

med sin omgivning och som ett resultat av detta samspel. Organisationens samspel med 
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omgivningen handlar om lärandet som process och resultatet av detta samspel är lärandet som 

produkt. Ur ett lärande perspektiv kan omgivningen sägas representera organisationens 

lärandemiljö och därmed förhållanden som underlättar eller försvårar lärande. Det vill säga 

lärandets villkor. Till dessa villkor hör emellertid även egenskaper hos organisationen, 

exempelvis tidigare kunskaper, färdigheter och intressen. 

 

Mayos och Lanks (1995) definition av en lärande organisation är ett företag bestående av 

individer som ständigt lär sig, vilket går i linje med det sociokulturella perspektivet. De menar 

att individuell inlärning är en nödvändig förutsättning men inte en tillräcklig förutsättning för 

en lärande organisation. Individerna måste hela tiden lära sig. Individerna måste tro på vikten 

av ständig inlärning och om det som de lärt sig stämmer överens med vad som behövs i 

branschen så har deras företag en bättre chans att ha rätt människor med rätt kunskap på rätt 

plats.  

 

Enligt Alvesson och Sveningsson (2008) talas det ständigt om hur förändringar på 

konsumtions- och arbetsmarknaderna och på det tekniska området, pressen från 

finansmarknaderna, globaliseringen och nya värderingar hos vanliga löntagare driver fram 

krav på organisationsförändring. Alvesson och Sveningsson menar även att konsten att förstå 

och hantera förändring har utvecklats till en industri som bland annat inbegriper 

konsultföretag, management- och ledarskapsguruer, massmedier, affärstidningar, 

företagsledare, politiker och handelshögskolor. Projektet ”Morgondagens idrott” kan ses som 

ett hjälpmedel, eller konsultföretag för den delen, för idrottsföreningar att förstå och ta vara på 

förändringarna i idrottsvärlden.  

 

Metod  

För att på bästa sätt kunna svara på uppsatsens syfte att beskriva föreningarnas framtidsarbete 

utifrån ett lärande perspektiv inom framtidsgrupperna och frågeställningen vilka möjligheter 

respektive hinder kontaktpersonerna upplevde med att utveckla respektive föreningar 

utformades nedan följande metodarbete. 
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Vetenskapen ska användas för att tolka och förstå meningsfulla företeelser i det sammanhang 

som de förekommer (Boolsen, 2007). Då ambitionen hos en forskare är att upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden och även att beskriva uppfattningar 

eller en kultur blir undersökningarna kvalitativa (Patel & Davidson, 2003). Vidare menar 

Boolsen att, inom hermeneutiken, är tolkningen viktig för förståelsen då den är en metod som 

bygger på kvalitativa data av människans natur och verklighet vilket även Annerstedt och 

Rønholt (2001) nämner.  

 

Den hermeneutiske forskaren kan inte bytas ut under ett visst förlopp eller projekt eftersom 

tolkningen av data är knuten till förhållandet mellan forskaren och respondenten (Boolsen, 

2007). Forskarrollen är öppen, subjektiv och engagerad. En hermeneutiker menar att mänsklig 

verklighet är av språklig natur, att det genom språket går att få kunskap om det genuint 

mänskliga. Forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse 

(Patel & Davidson, 2003). Med förförståelse menar Thurén (2007)  att vi inte uppfattar 

verkligheten enbart med våra sinnen. Det som verkar vara rena sinnesintryck innehåller i 

själva verket mycket tolkning. Förförståelsen präglar vårt sätt att se och uppleva verkligheten 

och ofta är den omedveten. Vidare menar Thurén att människor socialiseras in i ett visst sätt 

att uppfatta omvärlden redan från barndomen. Dock betyder detta inte att förförståelsen 

stämmer överens med verkligheten. Thurén menar att riktig förförståelse bör kallas 

förkunskap medan felaktig förförståelse är fördom. Enligt Patel och Davidson använder 

forskaren sin egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen. Det är rimligt att beskriva 

relationen mellan forskare och det studerade objektet som den mellan två jämbördiga subjekt, 

alltså befinner sig forskaren och subjektet på samma nivå och försöker att nå en gemensam 

förståelse.  

 

Undersökningen resulterar i en beskrivning eller tolkning som ger förståelse av dynamiken i 

och omkring en grupp eller organisation. Denna förståelse kan leda till ändring av handlingar 

och strategier (Boolsen, 2007). 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) har hermeneutisk forskning ett tydligt drag av abduktion i 

och med att forskaren ska pendla mellan olika synvinklar i tolkningsakten. Avsikten är dock 

sällan att nå fram till en teori i form av heltäckande lagar. Snarast poängteras det unika i varje 
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tolkning och att det kan vara berikande med att presentera en mångfald av olika tolkningar. 

Abduktion är således ett sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete och kan sägas 

innebära en kombination av induktion och deduktion. Abduktion innebär att utifrån ett enskilt 

fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, det vill säga ett förslag till 

teoretisk djupstruktur. Detta första steg kännetecknas av att vara induktivt. I nästa steg prövas 

denna hypotes eller teori på nya fall. I detta andra steg arbetar forskaren deduktivt. Den 

ursprungliga hypotesen eller teorin kan då utvecklas och utvidgas för att bli mera generell. 

  

Urval 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna på bästa sätt valdes det, i samspråk med 

Hallands idrottsförbund, att alla de elva deltagande idrottsföreningarna skulle kontaktas för 

kvalitativ intervju. Kontaktpersonerna för respektive idrottsförening utgör populationen (Patel 

& Davidson, 2003) i denna uppsats. Samtliga kontaktpersoner kontaktades för att få en så 

riktig bild av projektet ”Morgondagens idrott” som möjligt. Undersökningen blir således en 

totalundersökning (ibid.). Att det var just kontaktpersonerna, som är ansvariga för 

framtidsarbetet i respektive förening, som intervjuades stärker denna uppsats. Alla deltagande 

kontaktpersoner får ett tillfälle att ge synpunkter på hur framtidsarbetet gått tillväga. 

Författaren till denna uppsats var själv kontaktperson i en av de deltagande 

idrottsföreningarna. Ett bortfall förekom dock på grund av att en idrottsförening inte var 

tillgänglig. Av de nio kontaktpersoner som ställde upp på intervju var könsfördelningen jämnt 

fördelad, fyra kvinnor och fem män. Åldrarna på kontaktpersonerna omfattade ett stort spann 

på 24 till 75 år.  

 

Kontaktpersonerna representerar idrotterna fotboll, ridning, simning, handboll, basketboll, och 

handikappidrott. Positionerna de satt på varierade från styrelsemedlemmar, som ordförande, 

vice ordförande och sekreterare, till engagerade föräldrar och personer som hjälper till med 

diverse saker i föreningarna. Flera av dem är involverade på mer än ett område i deras 

respektive idrottsföreningar. Det kan vara som tränare och utbildningsansvariga eller spelare 

och medlemmar i ungdomsrådet. 
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Anledningen till att kontaktpersonerna har fått just dessa positioner i föreningarna varierar 

mycket men i det flesta fall bottnar det i deras tidigare engagemang i föreningarna och att det 

varit brist på folk.  

 

Instrument 

Syftet med kvalitativa studier är att få fram information från respondenten om vad denne vet, 

tycker, vill eller tänker. Eftersom det som forskare inte går att observera vad en människa 

känner eller hur hon tolkar sin omgivning är intervju en bra metod för att få fram information 

(Merriam, 1994). Intervjuaren försöker upptäcka företeelser, tolka och förstå uppfattningar 

som respondenten lämnar (Patel & Davidson, 2003).  

 

Alla intervjufrågor iordningställdes i en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). En 

semistrukturerad intervjuguide har förbestämda ingångsfrågor men utrymme för 

improviserade följdfrågor (Ström & Lindgren, 2005) och svarsutrymmet för respondenterna är 

stort. På detta sätt kunde en öppnare dialog under intervjuerna föras (Patel & Davidson, 

2003).  Frågorna författaren valde att ha med i intervjuguiden arbetades fram tillsammans 

med Hallandsidrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Genom att samarbeta i framtagandet 

av frågor blir validiteten större då uppsatsen bland annat skrivs som en utvärdering av deras 

projekt ”Morgondagens idrott” och för att syftet på uppsatsen ska besvaras. Validitet handlar 

om att undersöka det som avses att undersökas. I kvalitativa studier innefattar validiteten hela 

forskningsprocessen och inte bara datainsamlingen just därför kommer denna uppsats validitet 

tas vidare upp i metoddiskussionen. Då argumenterar författaren för sina tolkningar på 

empirin i jämförelse med teorin.  

 

Reliabilitet handlar inom den kvalitativa studien om att se reliabiliteten mot bakgrund av den 

unika situation som råder vid undersökningstillfället. En och samma fråga till samma 

respondent behöver inte ha samma svar varje gång och det behöver inte betyda att 

reliabiliteten är låg i en kvalitativ studie. Det kan vara så att respondenten har ändrat sin 

uppfattning beroende på att denne har fått lära sig något nytt eller att en tidigare intervju krävt 
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mer reflektion och eftertanke. Reliabiliteten inom den kvalitativa studien innefattar alltså inte 

heller den enbart om en del i uppsatsens process, utan hela processen (ibid.).  

 

Frågorna disponerades efter tratt-tekniken vilken innebär att respondenten först får svara på 

stora öppna frågor för att senare övergå till att svara på mer specifika frågor. Enligt Patel och 

Davidson (2003) är tratt-tekniken motiverande och aktiverande då respondenten har 

möjligheten att verbalisera sig som denne själv vill.  

 

Datainsamling 

Första kommunikationen med kontaktpersonerna för projektet blev via mail, där förfrågan om 

intresse att hjälpa till med att utvärdera projektet gavs. Mail-adresserna till kontaktpersonerna 

från varje förening erhölls av Hallands idrottsförbund. Första mailet resulterade i fyra svar 

från kontaktpersonerna. Tillfälle och plats för intervju bestämdes senare över telefon utefter 

vad som passade kontaktpersonerna bäst. Ett framtidsforum gick av stapeln i Växjö 2009-03-

13, det varade i två dagar. Efter detta framtidsforum gjordes ett nytt försök att via mail få fler 

kontaktpersoner att ställa upp på intervju och ytterligare två kontaktpersoner svarade positivt. 

Även denna gång bestämdes tillfälle och plats över telefon utefter vad som passade 

kontaktpersonen bäst.  En lokal framtidsträff gick av stapeln 2009-04-21 vid vilken författaren 

till denna uppsats fick möjlighet att presentera sig och delge syftet med uppsatsen. Efter denna 

framtidsträff ställde fyra kontaktpersoner upp. Ännu en gång bokades tillfälle och plats till 

intervjuerna över telefon och platsen anpassades till kontaktpersonerna. Endast en av de elva 

deltagande kontaktpersonerna gick ej att nås, därför intervjuades bara nio av elva 

kontaktpersoner. Författaren till uppsatsen är en av kontaktpersonerna och räknas in i de tio 

representerade idrottsföreningarna. Intervjuerna spelades in med godkännande från 

kontaktpersonerna, de informerades om att allt de sa skulle behandlas konfidentiellt. 

 

Dataanalys 

När intervjuerna var gjorda renskrevs de först och främst ordagrant på papper, sedan lästes de 

igenom flera gånger för att få en bra förståelse om vad de handlade om. Eftersom uppsatsen 
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skrevs på uppdrag av projektet ”Morgondagens idrott” och intervjufrågorna valdes i samspråk 

med en idrottskonsult på SISU idrottsutbildarna i Halland blev empirin bred på information. 

Författaren valde då att arbeta lite deduktivt eftersom frågeställningarna formulerats efter att 

intervjuerna var gjorda. Efter att ha läst renskrifterna av intervjuerna framkom det att 

respondenterna talade i termer om möjligheter och hinder med framtidsarbetet. Nästa steg 

blev att författaren letade efter möjligheter och hinder med framtidsarbetet som 

respondenterna angett. Att arbeta på detta sätt, att en befintlig teori får bestämma vilken 

information som samlas in och att den informationen ska tolkas på ett visst sätt för att kunna 

koppla resultaten till den befintliga teorin talar för ett deduktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 

2003). Ur den texten som författaren tolkade som möjligheter eller hinder med framtidsarbetet 

plockades det fram meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kodades sen för 

att bilda kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Möjligheter och hinder blev alltså sedan 

huvudkategorier i resultatet där meningsfullhet, stöd, framtidstänk, rekrytering och utbildning 

bildar kategorier som mer tydligt visar vilken typ av möjligheter som respondenterna ansåg 

finnas. Ekonomi, ledarrekrytering och genomförande är kategorier som belyser hinder som 

respondenterna ansåg fanns med framtidsarbetet.  

 

Etik   

Eftersom författaren själv deltog i projektet ”Morgondagens idrott”, fick kontaktpersonerna i 

slutet av varje intervju tillfälle att kommentera frågorna som de fick svara på. De fick även 

tillfälle att yttra om de ansåg att det fattades någon fråga eller ett område som inte berörts. 

Detta för att risken att missa väsentliga delar som deltagande forskare är stor.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att forskaren ska informera om 

syftet med undersökningen. Intervjuaren ska alltså informera sina respondenter om vad deras 

roll innefattar och vilka förutsättningar de har för deltagande. Respondenternas deltagande är 

frivilligt och de har rätt att hoppa av när som om de skulle känna att de inte vill fortsätta. 

Informationen som respondenterna fick i detta fall var inte allt för detaljerad, detta för att 

minska risken för att få svar som respondenterna trodde förväntades av dem. Ett försök att få 

så ärliga svar som möjligt. Informationen som de fick var bland annat kontaktuppgifter till 

författaren för denna uppsats och att syftet med intervjuerna var att belysa respondenternas 
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åsikter om framtidsarbetet de genomfört med sin förening. Respondenterna fick även kort 

information om hur intervjuerna skulle gå tillväga. Allt detta i enlighet med 

informationskravet. 

  

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få medgivande från de personer som intervjuas 

eller som fyller i enkäter. I detta fall fick författaren medgivande från respondenterna vid 

telefonkontakt då det bestämdes tid och plats för intervju. Ingen av respondenterna var under 

15 år så medgivande från föräldrar var ej nödvändigt. Det innebär att respondenterna själva 

får bestämma om de vill delta och hur länge de ska delta. Respondenterna kunde avbryta sin 

medverkan utan några följder som helst (ibid.). 

 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Veteskapsrådet (2002) att respondenterna ska ges 

konfidentialitet till största möjliga grad. Uppgifterna om respondenterna ska förvaras på ett 

sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. I denna uppsats finns en siffra utsatt efter citaten 

för att visa att det är citat från olika respondenter men vilken person som står bakom siffran 

framkommer ej. Respondenterna fick reda på att informationen i deras intervjuer skulle 

användas konfidentiellt innan intervjuerna startade. Att behandla informationen konfidentiellt 

innebär att det går att se vem som sagt vad men att det bara är författaren till uppsatsen som 

har tillgång till de uppgifterna, läsaren får inte reda på respondenternas identitet (Patel & 

Davidson, 2003).  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär nyttjandekravet bland annat att informationen från 

respondenterna bara får användas för forskningsändamålet. Information om respondenterna 

får inte heller användas i andra syften eller tillfällen som inte har med forskningen att göra. 

 

Resultat 

För att svara på frågeställningen för uppsatsen, vilka möjligheter respektive hinder 

kontaktpersonerna upplevde att det varit att utveckla deras idrottsföreningar delades resultatet 

upp två kategorier, möjligheter och hinder.   
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Möjligheter 

Bland de möjligheter som kontaktpersonerna angett finns meningsfullhet, stöd, framtidstänk, 

rekrytering, och utbildning. Meningsfullhet och stöd var de största områdena som 

kontaktpersonerna hade kommenterat på. Kontaktpersonerna såg projektet som en möjlighet 

att utveckla deras idrottsförening då de tolkade ”Morgondagens idrott” som ett 

framåtdrivande projekt. Projektet blev ett verktyg för idrottsföreningarna att starta om på nytt, 

att kunna arbeta med problemområden på ett nytt sätt. ”Det verkade passa oss som handen i 

handsken för att vi ville utveckla och göra någonting, lite som en nystart i föreningen” (10). 

”För jag tror att det är bra att det finns något sådant här som driver frågorna framåt” (7).  

 

Meningsfullhet 

Under meningsfullhet hamnar erfarenhetsutbyte som majoriteten av kontaktpersonerna angav 

som en av nyckeldelarna med projektet ”Morgondagens idrott”. Kontaktpersonerna hävdade 

att de hade stor nytta av att se hur andra idrottsföreningar hade agerat i liknande situationer 

inom de problemområden som de själva står inför. Det framkommer att många 

idrottsföreningar är i samma sits, att de står inför samma utmaningar och att de kan lära av 

varandra. ”jag menar det är ju också samma sak som vi står inför och så, så det är ju också 

att få in erfarenhetsutbyte” (1). 

 

Framtidskvällen som varje förening fick genomföra i början av projektet var enligt de flesta 

av kontaktpersonerna det bästa med hela projektet. ”Vi har ju haft en stor träff med många 

medlemmar där det kom fram olika tankar och så där hur vi ska komma vidare. Det tyckte jag 

var väldigt bra, det är nog det bästa vi har gjort, och många av dom idéerna ligger till grund 

för det här arbetet” (7). Framtidskvällen genomfördes som första del i projektet och 

fungerade på så sätt som ett startskott för arbetet som skulle genomföras inom 

framtidsgrupperna. ”Det har faktiskt blivit ganska bra, det har fått fart på hela föreningen på 

nåt sätt för att även vår egen personal, när vi då började rycka i det här liksom upptäckte 

dom att men herregud här får vi också börja jobba lite med dom här bitarna.” (3).   
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Stöd 

Kontaktpersonerna i framtidsgrupperna kände genom deltagande i projektet ett stöd från 

projektets organisation, vilket de ansåg vara viktigt ifall man skulle stöta på problem under 

tiden som projektet pågick och inte bara i början då mycket vägledning från organisationernas 

sida finns. ”det är viktigt att få stöd hela tiden för man stöter på problem under tiden man 

arbetar och det tycker jag att vi har” (10). Överenskommelsen som föreningarna fick skriva 

under i början av projektet sågs både som en positiv del så väl som en negativ. Det positiva 

var att när en överenskommelse skrivs under skapas medvetenhet och seriositet hos 

idrottsföreningen. En överenskommelse får idrottsföreningarna att praktiskt arbeta med 

problemområdena i projektet. ”Jag tycker att det är bra. Alltså för då ställer det ju ändå krav, 

att man inte bara kan hoppa med in och sen blir det ingenting av det, utan man får tänka till 

att verkligen styrelsen är medvetna om att nu ger vi oss in i det här projektet det kommer 

avsättas tid för det så att säga” (2). 

 

Framtidstänk 

Projektet sågs som ett verktyg hos några av idrottsföreningarna, något de kunde använda sig 

av för att arbeta med problemområdena som i sin tur var nytänkande och framåtsträvande. 

Projektet blev något konkret som senare kunde lämnas över till nästa generation eller om den 

nuvarande framtidsgruppen skulle komma att ändras, om medlemmar skulle försvinna och 

nya tillkomma. Idrottsföreningarna såg alltså en möjlighet att skapa förutsättningar för 

framtiden genom deltagande i projektet. ”när vi nu har hållit på här i tio år så kanske vi är 

intresserade av att köra något år till sen känner man ju att det måste vara någon annan som 

tar vid. Och då vill vi lämna över en möjlighet att dra det vidare så att säga och jobba med 

just dom här idéerna hur ser vi ut 2018… skapa förutsättningar för vår förening in i 2000 

talet och möta dom ungdomarnas krav som ställs framöver alltså, vi kom med nya idéer men 

det är ju tio år sen ungdomarna förändras hela tiden, det förändras där ute, man måste 

attrahera dom med rätt saker” (2). 

 

Rekrytering 
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Många idrottsföreningar hade rekrytering som problemområde, det handlade om rekrytering 

av nya medlemmar så väl som tränare och ledare samt styrelsemedlemmar. Det var av intresse 

för de flesta idrottsföreningarna att framtidsgrupperna inte skulle bestå av styrelsemedlemmar 

utan att nya personer skulle engagera sig. ”rekrytering och få in nya människor. Det är 

absolut den största utmaningen, att få folk att engagera sig gratis”(2) ”Kanske kan några ur 

framtidsgruppen gå med i styrelsen nästa säsong och hitta en ersättare” (4) ”dom gör ju ett 

jättearbete men dom kan ju inte vara med alltid och vi vill få med lite nya människor” (5). 

 

Utbildning 

Det sista större problemområde som framtidsgrupperna arbetade med var utbildning, 

utbildning för ledare både nya och gamla. ”Ledarutveckling ligger i rekrytering, att man ska 

attrahera folk att komma, dom ska få någonting tillbaks, vi ska utbilda dom i ledarskapet och 

inte bara kräva att dom ska lämna sin fritid utan dom ska få någonting tillbaks i att dom ska 

få utveckla sitt ledarskap” (2) . 

 

Hinder 

Bland de hinder som kontaktpersonerna angett finns ekonomi, ledarrekrytering, 

genomförande, dåligt engagemang i framtidsgruppen, dagsläget, vädret, etiska frågor och 

engagemang. De största delarna var ekonomi, ledarrekrytering och genomförande. 

 

Ekonomi 

Att Sverige hamnade i en lågkonjunktur i den sista delen av projektet bidrog enligt 

kontaktpersonerna till att en av de störta utmaningarna som de stod inför var just ekonomi 

biten, konjunkturläget. Både större och mindre idrottsföreningar som deltog i projektet angav 

ekonomin som ett problemområde. En av kontaktpersonerna för en av de större 

idrottsföreningarna menade att de hade problem att ekonomiskt kunna ta hand om alla nya 

medlemmar då det finns kostnader i allt. Även en av kontaktpersonerna för en mindre 

idrottsförening uttryckte svårigheter med ekonomin. De som liten idrottsförening hade de 

svårt att hävda sig i staden. Att synas och sticka ut bland alla andra idrottsföreningar var ett 
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problem då de inte hade tillräckligt stark ekonomi för att marknadsföra sig själva. ”alltså vi är 

en väldigt expansiv förening på ungdomssidan just nu, vilket gör att vi har många ungdomar 

som är på väg upp. Vi har lite svårt att ta hand om dom för att allt kostar pengar” (8). En 

förening angav att en av anledningarna till att de gick med i projektet var för att de hade brist 

på pengar och hoppades på bidrag från projektet. ”sen trodde jag väl i och för sig att det 

skulle innebära mer ekonomiska bidrag än vad det har inneburit” (9). 

 

Ledarrekrytering 

Att hitta personer som är villiga att ta på sig rollen som ledare och göra det ideellt hade 

flertalet idrottsföreningar problem med. Utöver detta upplevde kontaktpersonerna att deras 

idrottsföreningar hade det var svårt att hitta rätt person till rätt position, detta var extra tydligt 

hos elitidrottsföreningar som hade anställa ledare och så kallade sportchefer som inte passade 

in i idrottsföreningens visioner. ”Så det finns en, och det är en utmaning i de är ju det att vi 

har med folk att göra vi har ju redan idag anställda som kanske inte passar in i den modellen 

som är för framtiden, hur hanterar du det? Vi har bytt sportchef, tillika tränare alltså tränare 

under säsongen, skapar också problem, väldigt tydligt att en besvikelse att inte få fortsätta” 

(1). 

 

Genomförande 

Majoriteten av kontaktpersonerna angav att det var viktigt med genomförandet av de 

problemområden som framtidsgrupperna arbetade med. Att vara kreativa och komma på idéer 

om vad som kan göras var enligt kontaktpersonerna lätt, det svåra låg i att faktiskt genomföra 

alla idéer som en av kontaktpersonerna sa ” vi har ju träffats regelbundet inom den här 

gruppen men det är ju liksom alltid svårt att riktigt komma från möten och diskussioner till att 

landa i verkligheten”(9). ”alltså själva jobbet att förstå vad det är man ska göra är inte svårt 

utan det är att genomföra det att ta konsekvenser, ork att göra det”(1). 

 

Diskussion  
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Metod diskussion 

Nedan diskuteras metodarbetets framgångar och eventuella hinder, en reflektion av arbetet. 

 

Urval 

Då författaren skrev uppsatsen på egen hand, ej i samband med en kurs i skolan så fanns tiden 

till att vänta på att så många föreningar som möjligt skulle ställa upp på intervju. Ändå var det 

en av föreningarna som författaren inte kunde få kontakt med. Under stramare tidsramar hade 

det nog varit svårt att göra en totalundersökning. Valet av personer som skulle intervjuas föll 

naturligt på kontaktpersonerna för vardera framtidsgrupp och idrottsförening då dessa hade 

huvudansvaret för framtidsarbetet. Möjligtvis skulle det kunnat göras en djupare utvärdering 

av framtidsarbetet i en idrottsförening och dess framtidsgrupp, med alla personer som deltar i 

den. En fallstudie. Men då tanken var att utvärdera projektet som sådant föll valet på att alla 

deltagande idrottsföreningar skulle representeras. 

 

Instrument 

Reliabilitet syftar till om informationen undersöks på ett tillförlitligt sätt. Reliabiliteten vid 

kvalitativ metod bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Validitet syftar till om det som avses att undersökas undersöks (Patel 

& Davidson, 2003). För att validiteten ska vara hög krävs att precisionen i frågorna 

(Denscombe, 2004). Författaren anser att validiteten stärktes med hjälp av att intervjufrågorna 

togs fram i samråd med SISU för att få reda på vad det var som SISU ville ha svar på och för 

att uppsatsen  

 

Datainsamling 

Gensvaret från kontaktpersonerna var stort efter den framtidskväll som hölls i slutet av första 

projektåret. Om författaren hade kunnat presentera sig inför alla kontaktpersonerna under ett 

tidigare tillfälle i projektet så kan insamlingen av data ha gått snabbare. Detta hade kunnat 

resultera i färre mailutskick och försök till att komma i kontakt med alla kontaktpersoner. 

 

Analysprocess 
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Stora problem med analysen stöttes på då författaren var tvungen att arbeta baklänges med 

uppsatsen. Intervjuerna gjordes två år innan analysen och teorierna bestämdes. Att under 

datainsamlingsperioden inte ha någon mentor som såg över arbetet visade sig vara en stor 

brist. Detta resulterade i att författaren inte visste hur man skulle gå tillväga i analysprocessen, 

det blev rörigt. När författaren gick med c-uppsats kursen hösten 2010 och fick tillgång till en 

mentor lossnade analysprocessen. Främst då det bestämdes att författaren skulle arbeta 

deduktivt till en bit. För att kunna svara på frågeställningarna valdes först ett deduktivt 

arbetssätt för att sedan analysera möjligheter och hinder. 

 

Etik 

Den sista frågan i varje intervju blev fri för kontaktpersonerna att nämna något som de skulle 

vilja ha svar på om de själva hade intervjuat då författaren själv är kontaktperson. Detta för att 

minska risken att författaren ställer irrelevanta frågor. Två frågor framkom som eventuella 

tillägg. Den ena var har du lärt dig något från en annan förening och den andra var hur hittar 

man ett bestående intresse eller resultat i detta projekt. 

 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet efterföljs 

alla och förklaras närmare under etik avsnittet i metoddelen. 

 

Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet av sammanhanget mellan teorin och empirin.  

Möjligheter 

Att kontaktpersonerna såg projektet som en möjlighet till utveckling av deras idrottsförening 

och ett framåtdrivande projekt visar på att projektet ”Morgondagens idrott” uppfyller önskan 

från organisationernas sida att projektet ska fungera som en fortsättning på ”Träningsläger för 

styrelsen”. Det ger även ett tydligt exempel på att det sociokulturella perspektivet är aktuellt i 

denna studie. Säljö (2000) menar att lärande handlar om vad individer och kollektiv tar med 

sig från sociala situationer och använder sig av i framtiden. Människan har en förmåga att ta 

vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. 
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Majoriteten av kontaktpersonerna angav erfarenhetsutbyte som den viktigaste delen av 

projektet ”Morgondagens idrott”. Att de hävdar att de hade stor nytta av att se hur andra 

idrottsföreningar agerat i liknande situationer tyder på att en lärande situation uppstått då 

deltagandet i projektet gett möjligheten att ingå i en lärandemiljö och på så sätt har ett ökat 

lärande underlättats. Detta går att koppla till Gustavssons (2009) vetenskapliga artikel som 

handlar just om att konstruera olika lärandetillfällen för organisationer för att främja ökat 

lärande i organisationer. 

 

Att framtidskvällen, som varje förening fick genomföra i början av projektet, enligt de flesta 

av kontaktpersonerna var det bästa med hela projektet kan bero på att både behovet av, och 

graden av externt stöd var stort i början av projektet som Gustavsson (2009) nämner kan 

variera i olika situationer och delar av utvecklingsarbetet. Graden av externt stöd var hög 

under hela projektet då kontaktpersonerna uttryckte att det var viktigt med stöd under hela 

projektets gång. Detta på grund av att uppfattningen av att problem stöttes på kontinuerligt.  

 

Det går att dra paralleller från överenskommelsen till en av spänningarna som Smith och 

Young (2009) nämner i deras artikel. Att överenskommelsen ställer vissa krav på 

idrottsföreningarna sågs som både positivt och negativt. Spänningen mellan viljan att lära nytt 

hos framtidsgruppens medlemmar och känsla av press för att uppfylla krav balanserades bra i 

de fall då kontaktpersonerna såg överenskommelsen som något positivt.  

 

Att projektet sågs som ett verktyg hos några av idrottsföreningarna, att de kunde använda 

projektet för att arbeta med problemområden som fanns i idrottsföreningarna kan kopplas till 

vad Gustavssons (2009) studie som handlar om hur lärandetillfällen kan organiseras för att 

främja ökat lärande i organisationer. Projektet gav enligt kontaktpersonerna en möjlighet att 

skapa förutsättningar för framtiden. Ett verktyg för framtidsgrupperna att lämna över något 

konkret till nästa generation. Som Gustavsson nämner i sin studie, kan arbete organiseras i en 

lärandemiljö för att underlätta ökat lärande även i en organisation med begränsade resurser. 

Detta visar sig i den stora variationen på deltagande idrottsföreningar.  
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Då lärande enligt Ellström (2004) ses som både en central aspekt av organisationens samspel 

med sin omgivning och som ett resultat av detta samspel kan rekrytering av nya medlemmar 

ses som en form av lärande. Organisationens samspel med omgivningen handlar om lärandet 

som process och resultatet av detta samspel är lärandet som produkt. Lärandeprocessen är 

samspel mellan idrottsförening och omgivning, resultatet lärandet och produkten blir alltså 

nya medlemmar.  

 

Kontaktpersonerna angav utbildning som ett av de större problemområdena i deras 

idrottsföreningar, en av dem ville att ledarna skulle utbildas och på så sätt utvecklas i sitt 

ledarskap. Trots denna utmaning sågs alltså utbildning som en möjlighet att utvecklas. Denna 

tankegång går i linje med Mayos och Lanks (1995) definition av en lärande organisation, i 

detta fall en idrottsförening. De menar att en lärande organisation är ett företag som består av 

individer som ständigt lär sig. Individerna måste tro på vikten av ständig inlärning och om det 

som de lärt sig stämmer överens med vad som behövs i just deras idrottsförening så har den 

en bättre chans att ha rätt människor med rätt kunskap på rätt plats.  

 

Hinder 

I de fall där överenskommelsen som nämndes ovan, sågs som något negativ lyckades inte 

balansen mellan vilja att lära och pressen på att kunna bibehållas. 

 

Den andra spänningen mellan investeringen och initiativen för strategisktlärande mot behovet 

av att behålla kostnaderna låga lyckades inte balanseras hos en av de större 

idrottsföreningarna då kontaktpersonen nämnt att de hade svårt att ta emot alla nya 

medlemmar då allt kostar pengar. En kontaktperson till en av de mindre idrottsföreningarna 

uttryckte problem med att marknadsföring då de inte hade tillräckligt stark ekonomi för att 

satsa på marknadsföringen. Även detta problem kan kopplas till den andra spänningen som 

Smith och Young (2009) identifierat i deras studie.    
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Som Mayo och Lank (1995) nämner att individerna måste tro på vikten av ständig inlärning 

och de som de lärt sig måste stämma överens med vad som behövs i branschen. Detta för att 

chansen att ha rätt person på rätt plats. Just detta att hitta rätt person till rätt plats var ett 

problem hos många och extra tydligt hos elitidrottsföreningar som hade anställda och 

sportchefer vars insats inte passade in i idrottsföreningens visioner. Detta blir även en 

spänning, nummer fyra i Smiths och Youngs (2009) studie, som ställer bibehållen flexibilitet 

inom det lokala sammanhanget mot organisationsbreda kriterier och ansvarsskyldighet. 

 

Konklusion 

De flesta idrottsföreningar har tampats med liknande problemområden. Kontaktpersonerna 

har sett många möjligheter med framtidsarbetet de har genomfört men även stött på vissa 

hinder. Lärandet har varit syndligt i alla delar av framtidsgruppernas arbete då det 

sociokulturella perspektivet handlar om vad individer lär av sin omgivning.  

 

 

Implikation 

SISU idrottsutbildarna och Hallandsidrottsförbund får ny kunskap om hur det verkliga arbetet med 

projektet har gått tillväga med hjälp av denna uppsats. Detta kan sporra organisationerna till vidare 

arbete och utveckling av den interna kunskapen. Denna uppsats kan hjälpa SISU idrottsutbildarna och 

Hallandsidrottsförbund i vidare arbete med frågor gällande framtidsarbete då de får veta hur tankarna 

gått kring projektet ”Morgondagens idrott”. Punktinsatser i form av kurser eller föreläsningar inom 

områdena rekrytering, ekonomi, och utbildning skulle kunna skapas då dessa områden lyfts fram av 

kontaktpersonerna som viktiga. Vidare skulle det kunna vara av intresse att ta ytterligare ett steg när 

det gäller framtidsarbete, att idrottsföreningar verkligen spanar efter trender som finns runt om i 

verkligheten. Se om det går att överföra en trend till idrottsvärlden. Till exempel hur en idrottsförening 

kan modernisera sin verksamhet, kanske i form av rekrytering via internet och facebook. Eller kanske 

ändra former av organisationerna. Nå ut med sina tävlingar eller turneringar genom att marknadsföra 

sig med hjälp av nya trender. Projektet skulle även kunna genomföras i hela Sverige, inte bara lokalt.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Förening? 

4. Position i föreningen? 

5. Sedan hur länge den positionen? 

6. Varför just den positionen/bakgrund? 

7. Varför har er förening valt att gå med i projektet?  

8. Vilka förväntningar av projektet finns i föreningen? 

9. Vilka prioriterade områden har tagits fram under framtidskvällarna? 

10. Har det varit svårt att komma igång med arbetet av dessa områden? 

11. Vad har varit största utmaningen med projektet för just er förening? 

12. Vilka för- och nackdelar finns det med att ha överenskommelsen? 

13. Har ni använt er av framtidsboken i ert arbete något? 

14. Hur ser ni på de resterande två åren på projektet? 

15. Om du hade intervjuat, hade du lagt till någon fråga?  

 

 

 


