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SAMMANFATTNING 

Under dem senaste åren har allt fler ungdomar av olika skäl slutat med lagidrott. I samtidigt 
med detta har den fysiska hälsan minskat bland våra ungdomar. Problematiken har uppstått 
för att ledarskapet och föreningarna fokuserar på fel delar som resultat och prestation, 
istället för att utveckla våra ungdomar. Syftet med denna studie är att undersöka ledarnas 
uppfattningar om vilken betydelse ledarskapet inom föreningslivet har för att vidmakthålla 
ungdomars deltagande i lagidrott högre upp i åldrarna. Ämnet har avgränsats till bollsporter 
i Västerås.  

En kvalitativ ansats har valt att tillämpas som metod, för att samla in materialet från fem 
intervjuer. Urvalet bestod av ett ändamålsenligt urval av ledare som hade kännedom om 
ämnet och deltagarna var av både män och kvinnor med varierande åldrar. Vid 
datainsamlingen gjordes semistrukturerande intervjuer och analysen gjordes utefter en 
manifest innehållsanalys. Resultatet visade tre olika faktorer som ledare beaktar för att 
främja deltagandet bland unga. Hälsofrämjande ledarskap där det sociala och det 
pedagogiska förhållningssättet samverkar för att skapa struktur och tydlighet. Delaktighet 
som bidrar till att alla ska kunna vara aktiva och få sin röst hörd, samt bli inkluderade i 
planeringar och möten. Den sista faktorn är gemenskap och socialt stöd, som verkar för att 
öka sammanhållningen och meningsfullheten.  

Nyckelord: Delaktighet, fysisk aktivitet, gemenskap, lagidrott, ledarskap, kvalitativa 
intervjuer.  



ABSTRACT 

Over the few years, more and more young people have stopped playing team sports for 
various reasons. Parallel with this, physical health has diminished among our young people. 
This problem has arisen because leadership and associations focus on performance, rather 
than developing our young people. The purpose of this study is to investigate the importance 
of leadership in the community in maintaining the participation of young people in team 
sports for a longer period of time. The subject has been limited to ball sports in Västerås.  

A qualitative approach has chosen to be used as a method of collecting the material from the 
five interviews. The sample consisted of an appropriate selection of leaders who knew the 
subject and the participants were both men and women of varying ages. Semistructured 
interviews were conducted for the data collection and the analysis was conducted on a 
manifest content analysis. The results showed three different factors that leaders consider 
important to promote continued participation in team sports by young people; health 
promotion where the social and educational approach interacts to create structure and 
clarity, participation that helps everyone to be active and hear their voice, as well as be 
included in planning and meetings. And the last factor is community and social support, 
which serves to increase cohesion and meaningfulness. 

Keyword: Community, leadership, participation, physical activity, qualitative interviews, 
team sport. 
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1 INTRODUKTION 

Allt fler ungdomar väljer redan i en tidig ålder att inte fortsätta med idrotten, vilket har 
påverkat att fler är mer inaktiva i dagens samhälle. Andelen som slutar stiger bland barn och 
ungdomar, detta gör att risken för ohälsa ökar. Det här behöver åtgärdas och friskfaktorer 
behöver utvecklas för att få fler ungdomar att röra på sig. För att öka det fysiska intresset och 
medverka till mer aktivitet hos ungdomar är ett bra sätt att få med dem in i lagidrotten och 
att stanna kvar. Där kan en mötesplats för unga utforma gemenskap och samtidigt stärka 
sociala banden med andra individer med liknande intressen 

Konsekvenserna inom lagidrotten idag, är att ledare redan i ett tidigt stadie inom lagidrotten 
börjar söka efter talanger, vilket innebär att konkurrensen och prestationerna på 
ungdomarna blir höga. Detta kan då leda till en form av psykisk ohälsa, när det ställs för höga 
krav som kan utforma stress och depression hos individen. Fokusen på talanger inom 
lagidrotter leder dessutom till att fler och fler måste välja bort andra idrotter, för att dessa 
inte går att kombinera. Säsongerna går i varandra, vilket gör att unga talanger måste välja en 
idrott för tidigt.  

Ledarna bör eftersträva att bedriva sitt ledande med glädje för att därmed bidra till ökat 
välmående hos unga och samtidigt bidra till ett gott psykosocialt klimat, så att en betydelse 
full fritid kan skapas för ungdomarna.  

Valet av ämne blev relevant då författaren själv är aktiv inom lagidrotten och även tidigt varit 
delaktig i en förening som ung. Författaren har ett brinnande intresse av hur ledarskap 
bedrivs på olika sätt, eftersom författaren haft många olika typer av ledare under åren. Detta 
har också under folkhälsoprogrammets gång skapats en förförståelse om hur ett ledarskap 
ska bedrivas på rätt sätt för att arbeta hälsofrämjande. Det finns ett stort engagemang från 
författarens sida att undersöka vilka faktorer som ledare inom lagidrotten beaktar för att få 
unga att stanna kvar. Samtidigt att få en uppfattning, inblick om hur ledare kan påverka 
ungas hälsa för att vidmakthålla en utveckling. Det här är ett ämne som kan lyftas och 
observeras inom föreningar och för en fortsatt forskning inom folkhälsa då det handlar 
mycket om hur den fysiska aktiviteten påverkar ungdomars hälsa, och även hur ledarnas 
uppfattningar kan medverka till att skapa en trivsel och trygghet för att bevara fler 
idrottsutövare. 
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2 BAKGRUND  

2.1 Fysisk aktivitet och idrott 
Den fysiska aktiviteten har både en förebyggande och ett hälsofrämjande syfte som skapar en 
positiv effekt på folkhälsan. Enligt tidigare forskning visar Júdice, Silva, Berria, Petroski, 
Ekelund och Sardinha (2017) att om fokus ligger på att arbeta hälsofrämjande med fysisk 
aktivitet, kan hälsan främjas för både grupper och individer samtidigt som ohälsan minskar. 
Den fysiska aktiviteten kopplat till idrotten leder till en mängd fördelar hos både unga och 
vuxna genom att de blir friskare och starkare. Fysisk aktivitet leder till ökad 
syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, uthållighet, balans, koordination och rörlighet 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Problematiken är att allt fler ungdomar blir inaktiva och idrottsföreningar mister 
medlemmar. Ungdomars hälsovinster går förlorade genom mer stillasittande och riskerar då 
att drabbas av ohälsa och sjukdomar. Samhället behöver åtgärda problemet för att kunna 
vända utvecklingen så att ohälsan och folkhälsoklyftorna kan minska 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt statistik om ungas fysiska aktivitet från 
Riksidrottsförbundet (2016) är det 56 procent av killarna och 78 procent av tjejerna som inte 
uppnår den dagliga motionen, vilket innebär att ungdomarna inte är tillräckligt fysiskt aktiva 
dem 60 minuter som krävs dagligen för att bibehålla en god fysisk hälsa. Enligt Veselska, 
Madarasova Geckova, Reijneveld och Dijk (2011) visades det att den fysiska aktiviteten bland 
tjejer är lägre än hos killar, medan ungdomar i det högre åldrarna rör sig mindre än barn. 
Killar och tjejer som är fysiskt aktiva dagligen, eller är med i en idrottsförening upplevs ha 
bättre självkänsla, självförtroende, självkompetens samt erhåller en god social gemenskap, 
som anses vara högre än hos dem ungdomar som inte är aktiva (Veselska, Madarasova 
Geckova, Reijneveld & Dijk, 2011).    

Barn och ungdomar som är aktiva i tidig ålder har större möjlighet att bevara den aktiva 
nivån högre upp i åldern, där sambanden leder till hur livsstilen utformas 
(Riksidrottsförbundet, 2016). Vidare kan idrotten bidra till en förbättrad hälsa i ett 
förebyggande syfte för framtiden. En ökad fysisk aktivitet bidrar till att individens 
hälsotillstånd förbättras. För de ungdomar som är föreningsaktiva på fritiden ökar den 
fysiologiska kapaciteten utan att förorsaka skada eller någon form av risk. En tidigare studie 
enligt Júdice et.al (2017) visar att ungdomar som lagidrottar på fritiden utövar mer fysisk 
aktivitet än dem som inte utövar någon lagidrott. Den fysiska aktiviteten hjälper ungdomar 
att höja prestationsförmågan inom olika idrottsgrenar, där mål och resultat anses vara lättare 
att uppnå bland dem ungdomar som generellt medverkar i en förening (Júdice et.al, 2017). 
Att idrotta inom ett lag påverkar inte bara den fysiska träningen utan även hälsan, då en ökad 
grad av gemenskap kan bidra till att individer inte hamnar utanför i samhället. Det skapar 
istället en trygg miljö där ungdomar dagligen möter andra med lika intressen. Relationer 
bildas mellan ledare och ungdomar, vilket kan stärka intresset för att vilja vara fysisk aktiv 
inom en idrott då sambandet till det sociala aspekterna kan styrkas (Rostila & Toivanen, 
2012).  
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2.2 Föreningslivet och lagidrotten 
Riksidrottsförbundet (2017) menar att idrott i en förening ger en möjlighet för individer att 
bibehålla rörelse livet ut. Men under det senaste året har problemet varit att ungdomar 
tappat intresset för idrotten av olika skäl. Den andelen ungdomar som slutat har betydligt 
svårare att hitta glädjen i den fysiska idrotten igen. Sambanden att ungdomar inte deltar i en 
förening är att vägen in har försvårats genom att kostnaderna blivit för höga och föräldrar 
inte har haft råd att betala medlemskapet på grund av låga socioekonomiska förhållanden. 

Mycket av svårigheterna med att ungdomar inte vill utöva lagidrott är också på grund av att 
ledare och föreningar inte vill kliva utanför ramen av taktik och synen på idrottens helhet. 
Ledare behöver skapa effektivitet och glädje i träning och tävling. Idrottens kärnlogik lever 
fortfarande kvar och skulle behöva förändras för att fler unga ska fortsätta vara aktiva inom 
idrotten (Çetinkalp & Turksoy, 2011). Det blir allt vanligare att redan i en tidig ålder börja 
söka efter talanger för elit- och distriktslag, vilket skapar stressande situationer på 
prestationsförmågan hos individen då de inte kan utöva flera idrotter samtidigt (Svensk 
idrottsforskning, 2008). Den generella uppfattningen inom lagidrotten, i de högre åldrarna, 
är att fokus hamnar på resultat, intensiv träning, fler träningstimmar i veckan och inslag av 
rangordning. Ledare har haft ett ointresse för att låta individerna i laget styra över 
ambitionsnivån eller hur upplägget för träningsmiljön ska utformas. Ungdomar utvecklas 
olika fort och detta bör föreningar och ledare ta hänsyn till för att bedriva ett framgångsrikt 
lag. Fokus bland alla föreningar och ledare bör även ligga på att utveckla motivation, 
självförtroende, kunskap och fysisk kompetens, som kan bidra till att fler ungdomar vill vara 
fysiskt aktiva. Detta kan i framtiden gynna föreningar och ungdomars deltagande. Det ska 
vara naturligt att medverka i en förening oberoende av ålder, fysisk aktivitet eller ambition 
(Gulak-Lipka, 2017). 

Ledarskapet har en stor betydelse för att erhålla en hållbarhet inom föreningar och 
lagidrotten (Riksidrottsförbundet, 2016). Inom en förening är det viktigt att de ideella 
ledarna finns för att utförandet av en idrott ska kunna genomföras. Engagemanget från 
tränaren är själva drivkraften framåt för lagidrotten och skapar en meningsfull fritid för 
ungdomar (Studiefrämjandet, å.u). Att vara tränare innebär att fokus ska ligga på rätt saker. 
Särskilt inom tävlingsmoment ska ledaren bedriva laget genom att skapa glädje, 
meningsfullhet och gemenskap. Vidare ska träning- och tävlingsmiljön bidra till en 
uppfattning om att utveckla individernas egna erfarenheter och egenskaper (Feldman, 2017). 
Dessutom är det viktigt att ledaren skapar en trygghet i den träningsmiljö där ungdomar 
vistas i. Där ska det uppenbara ligga på att alla ska få chansen att våga misslyckas för att 
lyckas. Ledarskapet ska medverka till att bidra med rätt kunskaper och ökad utveckling, men 
också kompetens då det är de som blir förebilder för dem som idrottar. De ska vara ett stöd 
till lagspelarna och samtidigt vara förstående för det sociala förhållandet utanför lagidrotten 
(Feldman, 2017). 
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2.3 Olika typer av ledarskap 
Det finns tre olika typer av ledarskap som är viktiga att beakta för att kunna stärka en grupp 
eller organisation. Det en ledare behöver ha kunskaper om i den ledande rollen är det sociala, 
pedagogiska och hur det ska coacha för att möjliggöra till att stärka hälsan i en grupp. Dessa 
tre typer av ledarskap samverkar i varandra för att bidra med en ökad förståelse för 
arbetsuppgifter och övningar vilket kan stärka individen och gruppens välmående och 
kompetens.  

2.3.1 Socialt ledarskap 

Ett socialt ledarskap innebär att ledaren har ett uppdrag att uppfylla organisationens sociala 
delar (Christensen, Schmidt, Budtz-Jørgensen & Avlund, 2006). Detta medverkar till att 
ledaren hela tiden är socialt engagerad inom laget och den aktiviteten som ska utföras. 
Ledaren ska dessutom skapa relationer mellan alla gruppmedlemmar för att få ihop 
sammanhållningen inom organisationen. Tidigare forskning visar att det sociala samspelet 
som en ledare behöver är att det ska medverka till att skapa trivsel, gemenskap och inspirera 
ungdomarnas deltagande inom idrotten för att bidra med ökad kunskap (Christensen mfl, 
2006). Det är viktigt att alla individer får en betydande roll och att en tränare kan beakta 
sociala förhållanden utanför fotbollsplanen för att medverka till att bedriva en optimal 
prestation i träning och tävling för individen (Slater, Coffee, Barker & Evans, 2014). 
Ungdomarna måste få ett utrymme att kunna studera, skapa tid att träna, samtidigt som 
familjeförhållandena är viktiga bakgrundsfaktorer som en ledare behöver ha med i 
planeringen för att kunna bedriva en meningsfull tid för individen (Christensen mfl, 2006). 
Vidare behöver det finnas bra kontroll över vardagliga krav och det resurser som idrotten kan 
erbjuda för att ledaren ska medverka till utveckling (Christensen mfl, 2006). Det sociala 
samspelet mellan ungdomarna och ledarna behöver stärkas och detta behöver även göras 
utanför planen för att gemenskapen ska fungera och där alla ska lära känna varandra som 
personer i sin helhet. Fokus behöver ibland ändras från lagsporten där ledarna sätter det 
social aspekterna i första hand för att få fler att stanna (Slater, Coffee, Barker & Evans, 2014).  

2.3.2 Pedagogiskt ledarskap 

Det pedagogiska ledarskapet ska medföra att ledaren har rikligt med kunskaper och en bra 
information om idrotten som den bedriver (König, 2013). Undervisningen är utgångspunkten 
inom den pedagogiska verksamheten vilket innebär att det har en central roll i det 
pedagogiska ledarskapet. En pedagogisk ledare ansvarar för att den pedagogiska 
verksamheten hela tiden utvecklas och innehåller även en dimension av ansvarstagande från 
gruppen och organisationens sida (König, 2013). Med detta menas att ledaren behöver vara 
tydlig i informationen om vad som ska göras för att idrottsutövarna ska kunna begripa vad 
som sägs och kunna använda det i praktiken. Utgångspunkten för det pedagogiska 
ledarskapet är att det möjliggör till lärande men också till att öka måluppfyllelsen i relation 
till laget och föreningen. Ledaren tar egna initiativ ihop med laget om vilka mål som dem ska 
sträva efter. Dessutom ska ledaren förbättra resultatet på både individ- och gruppnivå 
(König, 2013). 
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2.3.3 Coaching 

Coaching är en form av ledarskap som förutser en utveckling hos idrottaren gentemot 
individens ansvar, kompetens och utveckling. I ett lag utgår coachande faktorer från 
idrottarens behov, där ledaren blir en stöttepelare för kommunikation (Mageau och 
Vallerand, 2003). Utgångspunkten som coach är att utveckla tankesätt och hur kunskap kan 
tillämpas i praktiken för att kunna bidra med att uppnå självständighet hos idrottaren. Det 
coachen kan göra för ett lag är att möjliggöra lösningar och ha ett mål som gynnar till 
självinstinkt hos idrottaren så att den egna ambitionen främjas. Mycket handlar om att 
frigöra gruppens ambitioner för att prestationerna ska bli lyckade. Den ledande coachingen 
blir en form för att understödja andra till att kunna lära sig själva. I det coachande 
ledarskapet är det viktigt att det finns en öppen dialog och möjligheter för gruppen att kunna 
påverka och samtidigt bidra till självständighet (Mageau och Vallerand, 2003). Enligt 
Hauschildt och Konradt (2012) finns en strategi om att ledaren ska låta individerna leda sig 
själva, för att utveckla den egna individuella anpassningen och kunskapsförmågan för att 
kunna lösa problem som uppstår. Coachingen ska medföra till att eget initiativ tas från 
individen för att påverka lärandet. Den positiva feedbacken från ledaren ska höja individens 
egenskaper och på ett konstruktivt arbetssätt kunna uppfylla önskvärda mål med lagidrotten.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel kommer två teorier att tillämpas som är viktiga för att öka hälsan bland 
grupper och individer. Dessa två är KASAM och krav, kontroll och stödmodellen.  

2.4.1 KASAM- känslan av sammanhang 

Aron Antonovskys teori om KASAM (känslan av sammanhang) framtogs i syfte att studera 
hälsa istället för ohälsa. Modellen skulle var ett hjälpmedel för att kunna förstå hur 
människor kan bevara den egna hälsan trots påfrestningar som uppstår under livet. Hälsan 
skulle enligt Antonovsky (1996) ha ett salutogent synsätt vilket innebär att fokus ligger på att 
öka människors hälsotillstånd utifrån vad de befinner sig just nu samt faktorer som påverkar 
människors hela sammanhang. KASAM står för känslan av sammanhang och har tre 
komponenter som beaktas för att bevara eller förbättra hälsa hos individen (Antonovsky, 
1996). Det tre komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Dessa beståndsdelar ska samverka för ett salutogent hälsoarbete, öka känslan av 
sammanhanget och även stärka dem svaga människors KASAM.  

 

• Begriplighet handlar om att individer ska kunna ta till den information som 
förmedlas, då behöver den vara tydlig och förstående för att kunna hjälpa individen.  

• Hanterbarheten handlar om hur individer med hjälp av resurser kan omvandla 
informationen som förmedlats i praktiken. Men även att kunna ta hjälp av andra för 
att lyckas uppnå sina mål. 
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• Meningsfullhet innebär att individen får förutsättningar till att öka motivationen, som 
samtidigt kan bidra till resurser och kunskaper för att klara av arbetet och vardagen. 
Om en människa saknar meningsfullhet i livet ökar risken att begripligheten och 
hanterbarheten blir kortvarig och kan på så vis skapa en dålig hälsa (Antonowsky, 
1996). 

2.4.2 Krav- kontroll och stödmodellen 

Krav- kontroll och stödmodellen beskriver Karasek och Theorell (1990) hur hälsan och 
välmåendet påverkar individens arbetssituation. Modellen består av tre olika dimensioner 
dessa är krav, kontroll och socialt stöd. Modellen används för att kunna identifiera hur 
stressen till arbetet kan minska utifrån rimliga krav, tydlig kontroll men även att det sociala 
stödet finns för att öka människors välbefinnande och självtillit.  Modellen krav- kontroll och 
stöd bidrar till en positiv effekt på hälsan då egenkontroll och självbestämmandet i 
uppgifterna ökar möjligheten till att uppfylla en önskad utveckling och kompetens. 

• Komponenten krav beskriver det arbete som individen står inför för att kunna 
slutföra uppgifterna.  

• Kontroll beskriver vilken möjlighet individen har att påverka i dem egna 
arbetsuppgifterna samt att de får tillfälle att använda den egna kompetensen. 

• Socialt stöd är den tredje dimensionen och beskriver att stöd och feedback från 
vänner, ledare och familj är oerhört viktigt för att kunna prestera och trivas.  

Det tre dimensionerna samverkar även med varandra för att ge ökade chanser till inflytande 
och delaktighet. Även denna teori kan användas på arbetsplatser föra att bedriva en 
hälsofrämjande arena för arbetstagare att vistas på (Karasek & Theorell, 1990). En allt för 
hög stress kan leda till att hjärt-och kärlsjukdomar ökar där individen har ett lågt inflytande 
och samtidigt har höga krav i arbetet (Holmström & Ohlsson, 2014). 

Det sociala stödet blir även viktigt att beakta då det skapar en trivsel och trygghet på arenan 
som gör det lättare för individen att hantera arbetsuppgifterna. Det behöver skapas glädje i 
arbetet eller i det övningar som ska göras för att alla ska bli sedda och uppskattade.  

Om individer känner att det har ett lågt socialt stöd blir det en negativ inverkan på hälsan 
vilket kan skapa en form av isolering om det finns ett lågt beslutsutrymme och höga 
arbetskrav (Karasek & Theorell, 1990). 

 

2.5 Problemformulering  
Tidigare forskning visar på att allt fler ungdomar får en minskad fysisk aktivitet och allt fler 
idrottsanläggningar mister medlemmar. En orsaksfaktor till att fler unga inte vill fortsätta 
med lagidrotten är för att pressen blir för hög och att ledarskapet inte bedrivs på ett 
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hälsosamt och rättvist sätt. För att medverka till att fler unga ska vara fysisk aktiva inom 
lagidrotten behöver det finnas en begriplighet för det sociala, pedagogiska och den coachande 
ledningen utifrån ledarnas perspektiv enligt Christensen, Schmidt, Budtz-Jørgensen och 
Avlund (2006) då fokus även behöver ligga på individen och gruppen och inte enbart på 
resultat och prestation (Riksidrottsförbundet, 2016). 

Inom tidigare forskning förväntas det även att lagidrotten ska öka individens motivation 
stärka självkänslan och självförtroendet. En bra gemenskap inom lagidrotten ger en optimal 
utveckling för att uppnå egna mål, kriterier och ambitioner. Samtidigt som det fortfarande 
ska vara glädjande att idrotta. Studien behövs för att ta reda på vad ledarna själva upplever 
bidrar till att vidmakthålla ungas deltagande inom lagidrotten högre upp i åldrarna, utifrån 
ett salutogent perspektiv. 

2.5.1 Forskningsfråga  

Vilka faktorer inom ledarskapet anser ledare behöver beaktas för att vidmakthålla 
ungdomarnas deltagande inom lagidrotten högre upp i åldrarna? 
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3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka ledarnas uppfattningar om vilken betydelse 
ledarskapet inom föreningslivet har för att vidmakthålla ungdomars deltagande i lagidrott 
högre upp i åldrarna.  
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4 METOD 

4.1 Metodval 
Valet av metod för att undersöka vilka faktorer ledare använder sig av för att vidmakthålla 
ungdomars deltagande inom lagidrotten genomfördes med en kvalitativ ansats, genom att 
utgå från kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa ansatsen enligt Bryman (2011) är en studie 
som har en förutsättning att skapa en förståelse utifrån intervjupersonerna egna ord och 
svar. När intervjuerna har genomförts kommer författaren att utifrån teorier koppla det till 
ett resultat. Detta innebär att intervjuaren har en teoretisk hypotes men vill se hur den 
stämmer överens med verkligheten utifrån observationer och hur deltagarnas subjektiva 
tolkningar och upplevelser skapas i praktiken. Fokus har legat på intervjupersonernas sociala 
verklighet där empirin förtydligas i en karakteristisk miljö (Birkler, 2012).  

För att ta reda på upplevelser från intervjupersonernas verklighet har en abduktivt synsätt 
valt att tillämpas vilket innebär att denna studie kommer att röra sig mellan teorier och 
empirin där förståelsen från intervjupersonerna succesivt får växa fram. Metoden förhåller 
sig till både ett induktivt och deduktivt synsätt, vilket menas med att det utgår från en 
referensram eller en generalisering i inom en teoretisk referensram, för att skapa teorier 
utefter intervjupersonens uppfattningar (Birkler, 2012). 

Utgångspunkten för denna studie var att använda kvalitativa intervjuer för att kunna ta fram 
intervjupersonernas egna upplevelser och uppfattningar, där hänsyn till det sociala 
företeelserna nyttjas, och där ny kunskap kan förekomma (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det finns inga rätt och fel inom kvalitativa intervjuer utan syftet är att endast få fram 
upplevelserna från intervjupersonerna och vad de kan göra för att få ungdomar att stanna 
kvar. Intervjun skedde genom ett socialt samspel med intervjupersonen och uppfattningen 
fick en temporär tolkning av verkligheten beroende på vad intervjupersonerna lade fokus på i 
frågorna som ställdes (Birkler, 2012).  

4.2 Urval  
Till denna studie har ett ändamålsenligt urval valt att tillämpas och enligt Bryman (2011) 
bygger denna princip på att skapa det bästa förutsättningarna för den information som 
studien syftar till att undersöka. För att hitta intervjupersoner handplockades därför ledare 
som har kännedom, kunskap och erfarenheter att bedriva ett ledarskap inom lagidrotten 
högre upp i åldrarna, med ett avgränsat område till olika bollsporter i Västerås. De ledare 
som valdes ut kontaktades och blev tillförfrågade via mail om de skulle vilja medverka i 
examensarbetet. För att hitta kontaktuppgifterna så söktes det via de olika föreningarnas 
hemsida för att få fram rätt adress. I samband med mailutskicket skickades även 
informationsbrevet ut för att förtydliga vad studien syftade till att undersöka. Därefter fick 
intervjupersonerna bekräfta och godkänna medverkan till att bli intervjuade, vilket skedde 
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via mail där alla som blev tillfrågade tackade ja. Detta för att öka en förförståelse hos 
deltagarna i intervjun om vad studien syftar till att undersöka och hur materialet kommer 
behandlas. Samtidigt som informationsbrevet skickades även en mer specifik information ut 
till intervjupersonerna om en bestämd tid och plats där intervjuerna skulle genomföras 
(Bilaga A).  

Målsättningen och kriterierna var att det skulle vara fem till sex intervjudeltagare. För denna 
studies omfattning skedde det fem intervjuer. De som ställde upp för intervjun var ledare av 
både män och kvinnor med varierande åldrar. Intervjupersonerna hade även olika lång 
erfarenhet av att bedriva ett ledarskap inom lagidrotten. Vissa har varit tränare och lett ett 
lag i över 15 år medan andra är nya och börjat under det senaste tre åren. Ledarna som är 
relativt nyutbildade för lagidrotten är oerfarna om hur det ska bedrivas i praktiken, då 
tidigare kunskap inte finns men att det ändå finns ett brinnande intresse för lagsporten. 
Ledarna för denna studie har också olika bakgrunder till varför det valde att bli tränare inom 
idrotten vilket kan ge studien ett intressant praktiskt perspektiv från ledarens synvinkel.  

4.3 Datainsamling  
Datainsamlingen för denna kvalitativa undersökning om ledarskapets betydelse inom 
lagidrotten skedde med semistrukturerande intervjuer med ett antal frågor. Vilket innebär 
att det finns utvalda specifika frågor som ställs i ordning men utefter vad respondenten 
svarar så kan frågorna komma att ändra plats. Eventuella följdfrågor ställdes för att utöka 
kunskapen och tankesättet genom en ökad insikt så att författaren får ett mättat svar på det 
studien syftar till att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessutom kan 
semistrukturerade intervjuer medföra till en mer flexibilitet och bidra till fler olika 
inriktningar i att frågorna kan göra studiens resultat eftersträvat (Bryman, 2011).  

Till studien gjordes en intervjuguide med cirka 20 utvalda frågor som berörde olika delar av 
hur ledarna anser att deras ledarskap påverkar ungdomars deltagande inom lagidrotten 
(Bilaga B). Frågorna som ställts i intervjuguiden är även utformade efter egen erfarenhet 
inom lagidrotten för att på så vis kunna se om det stämmer överens med verkligheten. Där 
fokus i frågorna fokuserar på det goda synsättet för hur ledarskapet bedrivs. För att skapa 
någon form av struktur för intervjun placerades intervjufrågorna utefter bakgrundens 
disposition i detta examensarbete angående ledarskapets betydelse för ungdomar.  

Frågorna är uppdelade i tre olika delar för att få någon design i ordningsföljden. Eftersom 
arbetet endast har en utsatt forskningsfråga om vilka faktorer ledarna använder sig av för att 
vidmakthålla deltagandet hos ungdomar högre upp i åldrarna, har liknade frågor placerats 
ihop med varandra samt för att bidra med en röd tråd. 

För att inte ställa ledande frågor har en hänsyn till objektiviteten tagits genom att inte bli allt 
för ledande i frågorna genom egen erfarenhet samt att formuleringen av frågorna var breda 
och öppna så att en diskussion kunde skapas och följdfrågor enklare kunde ställas om så 
behövdes.  



11 

Enligt Bryman (2011) kan det göras en pilotundersökning vilket innebär att intervjun testas 
på en utomstående person som har kännedom om ämnet. Innan intervjuerna startade 
gjordes därför en testintervju på en person som tidigare varit ledare inom lagidrotten. Efter 
testintervjun kunde det konstateras att alla frågorna som skrivits ner inte behövde vara med 
då det inte riktigt besvarade forskningsfrågan. Samtidigt kunde nya frågor läggas till som 
blev mer relevanta för studiens syfte. När författaren testat intervjun och redigerat det sista 
gav det en förståeligare utformning av frågorna. Dessutom blev test intervjun en bra övning 
och en god lärdom inför att det riktiga intervjuerna som skulle genomföras. 

Vid intervjuns genomförande lästes frågorna upp efter den ordningsföljd som fanns, men 
ibland besvarades en kommande fråga redan innan intervjuaren ställt den, vilket medförde 
till att den ströks från pappret så att den inte skulle ställas en gång till. Intervjuaren ställde 
följdfrågor i den mån det gick och när det passade att ställa dem, men oftast ställdes frågan 
om intervjupersonen kunde utveckla sitt svar ytterligare. Varje intervju pågick mellan 30-40 
minuter och det fem intervjuer som genomfördes gjordes under fyra dagar. Alla intervjuerna 
genomfördes på den träningsanläggning som ledaren höll till på. Detta pågick före eller efter 
träningstiden i ledarrummet där det fanns bekvämliga sittplatser och där intervjuerna kunde 
genomföras hyffsat ostörda. Allt som diskuterades under intervjuerna spelades in på en 
mobiltelefon som sedan sparades ner till en hårddisk. Materialet blev även lättillgängligt när 
transkriberingen skulle göras då allt material fanns på samma enhet.  

4.4 Databearbetning och analys 
För att kunna bearbeta allt material genomfördes en manifest innehållsanalys, vilket innebär 
att intervjuaren har fokuserat på ord och det uppenbara som framkom under intervjuerna. 
(Graneheim & Lundman, 2004). I en innehållsanalys kommer materialet att skrivas ner till 
ord för att lättare kunna identifiera meningsbärande enheter, kondenserade enheter och 
kodningar för att kunna styrka resultatet som ska besvara forskningsfrågan, utifrån vad 
intervjupersonerna sagt. 

För att inleda analyserna kring underökningens material gjordes det en transkribering av 
materialet (Kvale & Brinkmann, 2014).  Det betyder att all nedladdad information som 
spelats in skrevs ner ordagrant, där varje intervjuperson fick ett eget dokument, som gjorde 
det enklare för intervjuaren att hålla koll på vad som tillhörde vem. Transkriberingen 
resulterade i 34 sidor text.  

Det transkriberande materialet lästes igenom flera gånger för att skapa en helhetssyn över 
materialet och därefter kunde det meningsbärande enheterna plockas fram och lades i ett 
nytt dokument. Enligt Granehiem och Lundman (2004) innebär meningsbärande enheter en 
mindre text eller ett stycke som beskriver innehåll, som resulterar i att ta fram det som är 
mest relevant från intervjuerna för studiens syfte. För att kunna urskilja vem som sagt vad 
fick intervjupersonerna ett eget avsnitt i dokumentet.  

När de meningsbärande enheterna tagits fram till mindre stycken påbörjades en 
kondensering av meningen vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) betyder att 
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vartenda stycke i den meningsbärande enheten kortas ned till få ord men att själva innehållet 
fortfarande finns kvar (som en sammanfattning). Det kondenserade enheterna skrevs sedan 
in i ett nytt dokument där intervjuperson tilldelades ett eget avsnitt även denna gång för att 
lättare kunna skapa en överblick. 

När det kondenserade materialet lagts in i innehållsanalysens tabell kodades det för att 
beskriva varje enhets innehåll kortfattat. Koderna skrevs vid sidan av det kondenserade 
materialet i tabellen för att göra det mer synligt. Kodningen av det kondenserade materialet 
enligt Granehiem och Lundman (2004) görs för att underlätta och samtidigt förstå 
innebörden av kondenseringen. Det beskrivs med ett eller två ord för att ytterligare göra 
meningen mer specifik vad det handlar om och vad som besvaras.  

Koderna som skapades delades därefter in i underkategorier och huvudkategorier utifrån 
innehållet i koderna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kategorisering delen som 
berör den beskrivande delen av själva innehållet och blir därför lämplig att använda när en 
manifest innehållsanalys ska genomföras. Koderna som var lika med varandra fördes 
samman och resulterade i åtta underkategorier som placerades i samma dokument, varav 
underkategorierna sedan sammanfördes under tre huvudkategorier som fick namnet 
”ledarskap med anpassning till gruppen och individen”, ”delaktighet” och ”gemenskap och 
socialt stöd till ungdomar”. Genom att arbeta utifrån en manifest innehållsanalys påbörjades 
det bakifrån och arbetades framåt för att kunna ta fram underkategorier och 
huvudkategorier, eftersom det inte fanns något tema som riktlinje. Se exempel på den 
manifesta innehållsanalysen med kodning och kategorisering i tabell 1.  

Tabell 1: Ett exempel på den manifesta innehållsanalysen. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod  Underkategori  Kategori  

Ja ansvar och det är 
ju nästa steg att 
ansvara i sin egna 
individuella 
utveckling men det 
gäller också att… för 
att min individuella 
utveckling som 
spelare ska vara bra 
och att jag har 
utvecklats, för jag är 
ju i beroende av det 
när jag spelar på 
planen (D2). 

Att ansvara för 
sin egna 
individuella 
utveckling med 
hjälp utifrån 
ledare och rätt 
resurser för att 
utvecklas och 
prestera på 
planen 

Individuell 
utveckling 
utefter 
individens 
ambition 

Positions 
anpassade 
träningar 

Ledarskap 
med 
anpassning 
till gruppen 
och 
individen 
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4.5 Kvalitetskriterier 
För att kunna säkerhetsställa kvaliteten på forskningen har kvalitetskriterierna för en 
kvalitativ ansats valt att fokusera på pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och möjlighet 
att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  

Pålitlighet beskriver hur andra ska kunna bedöma undersökningen och hur tillförlitligheten 
på studien bedöms genom att utgå från ett kritiskt synsätt (Bryman, 2011). Till denna 
undersökning har hela processen och tillvägagångssättet redogjorts för att stärka 
pålitligheten genom att redogöra för alla faser i undersökningsprocessen samt att en röd tråd 
hareftersträvats i beskrivningen.  

Trovärdigheten beskriver Bryman (2011) är hur den sociala verkligheten framställs, hur 
tydligt beskriven den är. I denna studie kommer trovärdigheten att granskas utifrån andra 
människors perspektiv, med hänsyn utifrån det studien beskriver. Detta ska förtydligas i 
resultatet som framställs och det bör även stämma överens med vad intervjupersonerna 
berättar. För att öka trovärdigheten ställdes även följdfrågor för att stämma av att 
intervjupersonerna uppfattat frågan rätt av intervjuaren.  

Överförbarheten handlar om hur grupp eller individer har gemensamma egenskaper där 
fokusen ligger på djupet och inte på bredden enligt Bryman (2011). Kontexten och meningar 
ska var tydligt beskrivna samt att betydelsen ska studeras utefter vad studien avser att 
undersöka i den sociala verkligheten. Samtidigt behöver syftet med studien kunna bedömas 
av andra hur överförbarheten i resultatet är relaterat till andra kontexter. Denna studie har 
beaktat överförbarheten på det sättet att kontexten som beskrivits har förklarats så noggrant 
som det går utan att peka ut föreningar eller vilka urvalspersonerna är.  

Möjlighet att konfirmera handlar om att säkerhetsställa att undersökningen har genomförts i 
god tro (Bryman, 2011). Med detta menas med att eftersträva och upprätthålla ett objektivt 
förhållningssätt under intervjuerna och inte ställt ledande frågor eller har en teoretisk 
målsättning för att kunna dra egna slutsatser för studiens ändamål genom personliga 
intressen. Genom att styrka resultatet har relevant litteratur och forskning använts som en 
förgrund om ämnet för att sedan kunna sammankoppla det till vad som framkom under 
intervjuerna.  

4.6 Forskningsetiska principer  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer som ska medverka 
för att kunna skydda personer som deltar i en undersökning. Det fyra kraven som vanligtvis 
gäller när en studie ska genomföras är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Informationskravet handlar om att undersökningspersonerna får ta del av informationen för 
studien gällande undersökningens syfte, vilka delar och moment som kommer att ingå, att 
det är frivilligt att delta samt att det kan välja att hoppa av studien närsomhelst 
(Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningspersonerna har till denna studie blivit informerade 
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med ett informationsbrev som skickades ut via mail med information om studiens syfte, och 
att det var frivilligt att delta. Det blev även informerade om att intervjuerna skulle spelas in 
och även hur länge intervjuerna beräknades pågå. 

Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i studien måste få tillfälle att samtycka och 
godkänna till att vara med i undersökningen och aktivt delta (Vetenskapsrådet, 2002). Till 
denna studie har en förfrågan skickats ut i förhand innan informationsbrevet om de vill 
medverka genom att det gavs möjlighet för undersökningspersonerna att samtycka genom att 
tacka ja. I samband med att de fick samtycka till att samtalet skulle spelas in blev det även 
informerade om att det är frivilligt att delta och att det när som helst kan välja att avbryta, 
och då kommer också allt material att raderas från undersökningspersonen och inte längre 
ingå i studien.  

Konfidentialitetskravet beskriver Vetenskapsrådet (2002) att det material som ingår i 
undersökningen måste ha sekretess. Samtidigt har deltagarnas personliga uppgifter förvarats 
så att obehöriga utanför undersökningen inte kan ta del av dem, och att identiteten inte 
avslöjas. Uppgifterna om studiens deltagare kommer att behandlas mycket noggrant och det 
inspelade materialet kommer att förvaras på en mobiltelefon. Därefter kommer 
inspelningarna att föras över till en hårddisk för att ytterligare kunna skydda deltagarnas 
uppgifter så att obehöriga inte kan nå det. Efter att studien är slut kommer inspelningarna 
tillsammans med det transkriberade materialet att raderas. Dock kommer det som blivit 
användbart till studiens resultat finnas med i arbetet vad deltagarna har berättat men att 
identitetsskyddet har beaktats då namnen byttes ut mot D1 till D5 (Deltagare 1-5). I samband 
med att studien har fått ett godkänt betyg kommer examensarbetet att publiceras på DIVA.  

Nyttjandekravet beskriver att det uppgifter och data som samlats in till denna undersökning 
ändats får användas för det studien avsåg att undersöka (Vetenskapsrådet, 2002). Hänsyn 
har tagits till nyttjandekravet genom att personliga uppgifter och det inspelade och 
transkriberade materialet endast kommer att användas för studiens ändamål.  
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från studiens fem intervjuer. Efter analys delades 
underkategorierna in i de tre huvudkategorierna anpassning till gruppen och individen, 
möjligheter till ökad delaktighet och inkludering och gemenskap och socialt stöd för 
ungdomar.  

Några citat från intervjupersonerna redovisas för att styrka resultatets utformning och där 
intervjupersonerna benämns som D1 till D5.  

5.1 Ledarskap med anpassning till gruppen och individen 
Ledarna menade att ett engagemang från deras sida skapar en ökad motivation för de unga 
att vilja komma ner till träningar och tävlingar. Ledaren påvisade att det ska finnas en 
tydlighet och rättvisa, så att alla följer samma ramar och mål med träningar och tävlingar 
men också hur det ska respektera varandra och deras behov.  

”Du kan alltid påverka hur individerna ska vara och att det finns ramarna inom gruppen 
typ ordningsregler. Det är det här vi förhåller oss till i laget i den här gruppen. Där blir det 

viktigt för ledare att se till att det följs för att alla ska trivas och känna trygghet”(D1). 

Det flesta av ledarna menade att en individuellutveckling skapar en långsiktighet och ett 
hållbart idrottande för att de ska vilja stanna kvar. Ledarna förklarade att anpassa 
träningarna utefter individen bidrog till att motivationen och drivkraften ökar.  

”Jag kan bredda vägen för spelaren individuellt för att ge bästa möjliga förutsättningarna. 
Genom att utveckla ett individuellt träningsprogram med rätt utrustning i det man ska träna, 
ha en klar målbild, pedagogik i tekniskt utförande, och att jag vet exakt hur jag ska göra 
utförandet i mina övningar” (D2). 

Flera av ledarna bekräftade att det ska var en anpassning till individen och gruppen beroende 
av ambition, utveckling och position. Att anpassa övningar efter gruppen och varje individs 
åsikt bidrar med glädje och ett ökat förtroende angav ledarna. Samtidigt som ledarskapet 
kunde styrka alla lagdelarna så att laget blir framgångsrikt.  

”I övningarna är det positions anpassat till viss del då backarna är backar och så vidare. Är 
du back ska du inte träna som en forward. Jag försöker mitt bästa att göra det så 

positionsanpassat som möjligt och för gruppen. Tror att det positionsanpassade träningarna 
kan man komma långt på ” (D5). 

I samband med att de positionsanpassade övningarna sker angav ledarna att de behöver vara 
insatta och kunniga för att möjliggöra till utveckling för att skapa en ökad förståelse och 
positivitet i laget genom att anpassa träningsmomenten efter idrottsutövarna. Vidare ansåg 
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även ledarna att de behöver vara insatta och positiva till den aktiviteten som ska genomföras 
för att spridningen till laget ska bli lyckad. 

5.2 Möjligheter till ökad delaktighet och inkludering 
Delaktighet och inflytande är en viktig faktor att tillämpa inom lagidrotten enligt vad ledarna 
angav i intervjuerna då de ständigt återkom till detta. Ledarna menar att alla individer i 
gruppen får komma med önskemål och förslag på hur upplägget för träningarna ska vara 
men också att de blir delaktiga under matchgenomgången.  

”Jag inkluderar dem i mina planeringar utan att det inte bara är så att tränaren står och pekar 
med hela handen att du ska göra så här, har du några frågor snacka med dem låt dem vara 

delaktiga”(D3). 

Sedan framkom det även att ledarna hade det sista ordet i besluten, men som grundar sig 
efter helheten av vad ungdomarna diskuterat så att de blir inkluderade och kan stärka 
sammanhanget av att få sin åsikt igenom. Det ska finnas högt i tak och där alla får komma till 
tals genom att ledarna hela tiden har en dialog med spelarna, detta kan leda till att alla får en 
förståelse för utvecklingen och kan prestera bättre i träning och tävlingsmomenten.  

Att de får känna att den fått sin röst hörd och att de ser att när vi säger någonting är det 
något som händer så att det inte bara blir samma dag ut och dag in och att deras 

värderingar väger, och betyder något” (D4). 

Inom ett lag är det viktigt att göra alla delaktiga där spelarna blir inkluderade i träning och 
tävling och även får komma med åsikter om förändringar och förbättringar enligt ledarna. 
Ledarna angav att de försöker bedriva ledandet med glädje. Allt mer krav ställs på 
ungdomarna inom idrotten ju äldre det blir och då behöver det finnas en balans mellan krav 
och glädje för att kunna bidra till en fortsatt utveckling hos ungdomarna. Detta ansåg ledarna 
var betydelsefullt för att ungdomarna inte ska tröttna på lagidrotten och sluta på grund av det 
ställs för höga krav och för lite glädje. Alla ska få en chans att spela och förbättra 
egenskaperna. Ledarna bekräftade också att de som sitter på bänken är de som ska få mest 
uppmärksamhet och stöttning, samtidigt som alla ska få synas i träningarna.  

”Ser alla på träningar och matcher, låter alla ta ett ansvar, inkluderar dem. Spelare behöver 
få gränser för vad man får göra och inte för att kunna låta alla synas och att det inte ska bli 

för mycket fokus på bara vissa spelare, tydlighet är viktigt” (D2). 

Ledarna påstod även att ungdomarna själva behöver en egen drivkraft och ett engagemang 
för att vilja vara mottagliga till informationen som ges ut och även för att kunna öka 
delaktigheten på planen och på sidan av. Den inre motivationen behövs för att fortfarande ha 
drivkraften att vilja vara med i laget angav ledarna.  
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5.3 Gemenskap och socialt stöd till ungdomar 
För att skapa gemenskap är det viktigt inom lagidrotten, enligt ledarna, att det ska finnas en 
tillhörighet och en klubbkänsla, där alla inom laget är välkomna oavsett, kön, ålder och 
etnicitet. Ledarna anser att föreningar och lagidrotter bidrar till en bra mötesplats för 
ungdomar där de kan umgås, även om de satsar eller inte. Att skapa gemenskap var en av det 
viktigaste faktorerna som ledarna beaktade för att hålla kvar ungdomar inom lagidrotten. 
Ledarna menade att där skapas tid och potentialer att umgås med vänner. Även aktiviteter 
utanför lagidrotten kan stärka gemenskapen genom att tillexempel ha matlagningskvällar, att 
laget testar andra idrotter för att hitta glädje och på så vis stärka sammanhållningen. Detta 
angav ledarna stärkte samspelet med varandra när fokus ändras från själva idrottandet till ett 
ökat socialt samspel med varandra på fritiden, där en teambuilding skapas genom att 
tillsammans gå på föreläsningar, anordnat lekar och olika ansvarsområden där alla kan bidra 
utan för planen 

”Vi spelare och ledare gör detta tillsammans där alla bidrar… och aktiviteter utom fotbollens 
syfte påverkar till att stärka gemenskapen, där vi exempelvis har testat andra idrotter, haft 

föreläsningar, teambuilding, lekar, ansvarsområden där alla kan bidra” (D4). 

För att vidmakthålla ungdomars deltagande inom lagidrotten angav ledarna att det är 
idrottsutövaren själv som behöver hitta den inre motivationen och viljan. Flera av ledarna 
berättade att det är viktigt att fokusera på att styrka spelaren på ett positivt sätt genom 
feedback. Ledarna angav även att det är oerhört viktigt för en spelare att få höra vad den är 
bra på men även får en konstruktiv kritik för att kunna utvecklas och bli ännu bättre, 
samtidigt som de lyckas uppfylla mål med idrotten på både lång och kort sikt. Ledaren angav 
även att den positiva feedbacken gjorde att spelaren kunde utveckla sig själva och samtidigt 
prestera optimalt.  

”Spelare vill ha mycket feedback och vill att man uppmuntrar dem på de positiva sakerna.  
Positiv feedback är viktig då jag inte tror på att du ska säga åt en spelare vad de inte ska 

göra. Det är bättre att du säger åt dem när dem gör något bra istället…sprid glädje” (D5).  

Ledarna ansåg också att feedbacken inte alltid behövde komma från dem utan kunde även 
komma från medspelarna i laget. Då det sociala samspelet blev starkare samtidigt som 
meningsfullheten bland ungdomarna i laget kan skapa en trygghetskänsla av att de blivit 
uppskattade från kompisarna menade ledarna. 
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6 DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodvalsdiskussion  

Det styrkor som finns med en kvalitativ ansats är att få svar på upplevelser av olika fenomen 
som finns i verkligheten. Metodvalet blev enkelt då undersökningen handlade om att 
undersöka upplevelser och erfarenheter i praktiken inom lagidrotten.  

Innan undersökningen skulle börja funderade om valet av metoden skulle vara induktiv eller 
deduktiv i grunden. Till slut bestämdes det att ramverk skulle vara en blandning av både ett 
induktivt och deduktivt arbetssätt. Grunden för arbetet hamnade då på en abduktion vilket 
innebär att denna studie rör sig mellan teori och empirin där förståelsen succesivt får växa 
fram, till hur ledarskapet kunde kopplas till ungdomars deltagande inom idrotten. Det finns 
även mycket forskning kring ledarskap och lagidrott bland ungdomar vilket också utgjorde 
att teorierna blev mest relevanta att diskutera i resultatdiskussionen hur det kan kopplas till 
ämnet.  

Intervjufrågorna grundades på den tidigare forskningen, i den mån att det följde samma 
ordningsföljd som bakgrunden var utformad men att frågorna formulerades utefter egen 
erfarenhet inom lagidrotten. En nackdel med detta är att frågorna kunde ha blivit utpekande 
och ledande utefter egen erfarenhet trots att hänsyn tagits till objektiviteten. I formuleringen 
av frågorna har det ändå formulerats på ett sätt för att ta fram det positiva som 
intervjupersonerna ansåg var viktiga faktorer att arbeta kring inom lagidrotten. Eftersom det 
finns en självkännedom om ämnet både från skolan och från lagidrotten på fritiden, har en 
objektivitet beaktats för att inte kunna bli ledande för att få fram ett resultat. Fördelen med 
en god förkunskap är att det skapades en trygghet inför intervjuerna (Birkler, 2012).  

Sedan fanns det även styrkor med att kunskaper om ämnet fanns då intervjuguiden blev 
enklare att utforma. Intervjun skedde utifrån semistrukturerade frågor vilket innebar att det 
fanns en del strukturerande frågor (Bryman, 2011). Nackdeldelen med att det fanns en 
förkunskap är att det möjligtvis redan fanns ett svar på frågorna utefter tidigare forskning 
och erfarenhet från lagidrotten och att svaret inte blev lika intressant, då det inte uppstått 
någon ny kunskap.  

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Valet av urval för denna studie blev ändamålsenligt urval vilket medförde till personer som 
hade kännedom om ämnet och kunde besvara studiens syfte och forskningsfråga valdes 
(Bryman, 2011). Till en början stod det mellan bekvämlighetsurval eller ett målstyrt urval 
men när det sedan letats fakta om dessa två valdes ett ändamålsenligt urval på grund av 
tidsbegränsningar och där ledare handplockades till studien i olika föreningar som hade 
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erfarenheter om ungdomar inom lagidrotten. Därför valdes detta urval då det kändes som 
mest relevant och beskrev både lite av bekvämlighets- och målstyrt urval. Dem fem ledarna 
som blev tillfrågade för studien ansågs vara tillräckligt då frågorna besvarades lika av alla 
intervjupersonerna. Efter att den femte intervjun hade genomförts så togs ett beslut om att 
det var tillräckligt för studiens omfattning. 

Det ändamålsenliga urvalet hade dock behövt ännu flera ledare trots att det för just detta 
tillfälle räckte med fem. Fler frågor och ett större urval hade behövts för att få ett större 
perspektiv på hur ledare kan vidmakthålla ungas deltagande inom lagidrotten, men tiden och 
studiens storlek begränsade antalet. Urvalet för studien kunde även ha fokuserat på en helt 
annan målgrupp genom exempelvis styrelser i föreningar i Västerås eller ungdomars 
uppfattningar om hur ledarskapet bedrivs. En fördel för intervjun var ändå att ledarna hade 
olika erfarenheter av att bedriva och leda lagsport i olika åldrar vilket ändå kunde bidra till en 
ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka på inom ledarskapet för att vidmakthålla 
ungdomarnas deltagande högre upp i åldrarna.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion  

Till en början informerades alla deltagarna via ett mailutskick med ett informationsbrev om 
studiens syfte och i samband med detta sändes också förslag på tider och platser som 
intervjun kunde genomföras på. Informationsbrevet som upplyste studien kan anses ha gjort 
deltagarna mindre nervösa inför själva intervjun eftersom dem fick ta del av information. 
Eftersom intervjupersonerna blev tillfrågade genom en personlig förfrågan för studien kunde 
det leda till att identiteten kunde skyddas på ett bättre sätt för utomstående. Om istället 
förfrågan istället hade gått via föreningen så hade det blivit mer utpekande och valet av 
ledare hade kanske även sett annorlunda ut, och resultatets utformning hade kanske fått en 
annan utgångspunkt. Alla intervjuerna som genomfördes fungerade utmärkt.  

Generellt bedömdes det att intervjupersonerna i stort förstod frågorna eftersom det endast 
var någon enstaka gång som en del frågor behövde exemplifieras för att skapa mer tydlighet 
för intervjupersonerna. Dock kan det även vara en nackdel eftersom det istället kan ha lett till 
en ledande förklaring. Alla frågorna behövde heller inte ställas då vissa redan besvarades i 
början och de kunde strykas så att inte intervjuaren upplevdes som ouppmärksam. Varje 
intervjuperson hade en enskild dag då intervjuerna genomfördes för att inte avslöja för 
utomstående att de deltagit i studien. En fördel med detta var att ingen av det andra ledarna 
som deltog i intervjuerna kunde mötas. Intervjupersonernas identitet skyddades enklare för 
utomstående och i själva intervjun byttes namnen ut mot D1 till D5. Samtidigt togs namn i 
själva inspelningen bort, detta för att citaten som stärkt resultatet inte ska kunna förutse vem 
av intervjupersonerna som sagt vad. 

6.1.4 Analysmetodsdiskussion 

Analysmetoden av det transkriberade materialet gjordes genom en manifest innehållsanalys 
där fokus ligger på orden i vad deltagarna för intervjun sa. Därefter har det analyserats ner 
till meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, kodningar och vidare till 



20 

kategorisering. Den manifesta innehålls analysen är en bra metod att följa enligt Granehiem 
och Lundman (2004) då den är enkel att genomföra i en kvalitativ metod som nybörjare. 
Varför den latenta innehållsanalysen valdes bort var på grund utav att tolkningen behövde 
ligga på textens innebörd vilket det inte fanns tillräckligt med tid för. Därför valdes den 
manifesta tolkningen av texten vilket innebar att fokus låg på det som direkt uttrycktes i 
texten, på ett mindre djup av tolkningen. Enligt Granehiem och Lundman (2004) blir det 
alltid någon form av tolkning av en text men den kan vara mer eller mindre djup. Dessutom 
gjordes ingen validering från deltagarna av analysen vilket kan vara en nackdel då författaren 
kan ha misstolkat något som sagts under intervjun och beskrivits på ett annat sätt än vad 
deltagaren menat. En fördel med att intervjupersonerna inte validerade utsagorna var att det 
som sagts är vad som uttryckts direkt utan att vara tillrättalagt. Detta har då stärkt resultatet 
genom ett bra perspektiv på hur ledare bedriver ledarskapet i praktiken. Studiens utformning 
hade kanske också sett annorlunda ut om en validering hade genomförts då svaren på 
frågorna kanske inte hade påvisat samma uppfattning och inte besvarats på det sättet som 
studien var ämnat att söka efter. En annan styrka med analysmetoden är att det endast är en 
enda person som analyserat materialet vilket har medfört till att det endast finns ett 
tolkningssätt. Denna studie har endast en bred forskningsfråga om vilka faktorer som 
ledarna beaktar för att vidmakthålla ungas deltagande inom lagidrotten. Efter att analysen 
hade gjorts togs tre huvudkategorier upp som besvarade forskningsfrågan anpassning 
tillindividen och gruppen, möjligheter till ökad delaktighet och inkludering och gemenskap 
och socialt stöd för ungdomar. Dessa kategorier ansåg besvara den generella 
forskningsfrågan och blev därför mest relevant för studiens syfte och resultat. 

6.1.5 Kvalitetskriterier 

För att medverka till en tillförlitlighet har stor vikt lagts på pålitlighet, trovärdighet, 
överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Författaren har 
kontrollerat alla delar och även redogjort alla delar i processens genomförande till 
analysmetod i studien vilket har stärkt pålitligheten. Även i analysmetoden och resultatet har 
exempel från intervjupersonerna beskrivits för att styrka studien ändamål. Något som kan 
vara en svaghet med studiens kvalité är att intervjufrågorna hade ett för stort fokus på 
ledarna vilket kan ha medfört till att perspektivet kring ungdomarna föll bort lite. Det kan 
också ha bidragit till att tolkningen av intervjupersonernas sociala verklighet missvisats, 
vilket kan anses minska studiens trovärdighet. Detta kan resultera i att resultatet blir 
missvisande och minskar kvalitén på trovärdigheten.  
Det fanns ingen tydlig beskrivning och föreningen som de tillhörde, vilket kan göra det 
svårare att förstå kontexten och som också kan försvåra möjligheten till överförbarhet.  

Att inte ha beskrivit intervjupersonerna utförligt har varit ett medvetet val vilket för att 
skydda intervjupersonernas identitet. Samtidigt för att öka överförbarheten för studien har 
intervjuguiden bifogats för att samma frågor ska kunna användas av någon annan om en 
liknande studie ska göras. Under innehållsanalysen låg fokus på vad deltagarna berättat 
samtidigt som det eftersträvades efter att inte göra egna tolkningar vilket ofta kan vara svårt i 
efterhand då subjektiviteten ökar och kvalitén på arbetet minskar. 
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6.1.6 Etikdiskussion 

Det etiska principerna har under denna studie inte orsakat några problematiska delar och 
under hela undersökningsprocessen har informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet från Vetenskapsrådet (2002) beaktats.  

Alla deltagarna för denna studie fick en förfrågan om de frivilligt ville vara med och även att 
alla som blev tillfrågade samtyckte till att få vara med och delta efter att ha fått information 
om studiens syfte i ett missivbrev. Det blev också informerade om att samtalet skulle spelas 
in. Tystnadsplikten har beaktats med sekretess i hela arbetet vilket stärker konfidentialiteten. 

Namn och personliga uppgifter har bevarats som anonyma och identiteten har bytts ut i 
resultatet för att inte kunna påvisa vem som sagt vad, citaten som användes i resultatet har 
beskrivits som D1 till D5. En styrka med att själv letat reda på passande intervjupersoner för 
studien har gjort att en större anonymitet har beaktats då övriga ledare i föreningen inte vet 
vilka som deltagit i studien. Före varje intervju lästes även alla etiska principer upp igen för 
att förtydliga och stärka deras deltagande till studien, att samtalet skulle spelas in samt hur 
konfidentialiteten skulle bevaras. Vidare kan det även vara så att vissa av intervjupersonerna 
inte ville att samtalet skulle spelas in men att de inte sa emot för att inte förstöra 
uppsatsarbete. Därför var även författaren under intervjun tydlig med att materialet endast 
skulle användas till syftets ändamål. Slutligen fick intervjuaren en positiv feedback av ledarna 
vilket kunde resultera i att det inte tog något personligt men även att det blev en lättnad för 
dem när intervjun var klar.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om anpassning till grupp och individ 

Flera av ledarna berättar att en anpassning efter gruppen och individen bidrar till att skapa 
delaktighet, gemenskap och socialt stöd då spelares egna åsikter uppfylls. Fokus som ledarna 
har i att anpassa träningar utefter gruppen innebär att det finns en syn om att det behöver 
finnas rimliga krav för att kunna utveckla spelare, samtidigt som det är beroende av resurser 
utefter individens behov. Genom detta kan de öka kontrollen för lagspelarna i och med att 
ledarna har struktur och tydlighet i vilka kriterier som ska uppfyllas och som laget ska veta 
om. Vidare skulle detta kunna utgöra en grund för att ytterligare kunna vidmakthålla ett högt 
deltagande bland ungdomar inom lagidrotten (Riksidrottsförbundet, 2016). Det här kan 
kopplas till en stark känsla utav sammanhang för ungdomarna (Antonowsky, 1996). En 
tydlighet i hanterbarhet genom rätt resurser och hjälpmedel kan öka krav och kontroll i 
tävling och träningsmomenten i den mån att individen inte känner sig stressad eller pressad i 
olika situationer. Den psykiska hälsan stärks också då ledarna ansåg att högt i tak är viktigt 
för att öka lyhördheten. Krav och kontrollmodellen kan kopplas till anpassning för individen 
och gruppen genom att öka förståelsen för vad som ska göras och att det finns ordningsregler 
för alla. Detta kan bidra till att pressen och stressen behandlas på ett rimligt sätt för att 
medverka till ökad prestationsförmåga. Rimliga krav och en ökad kontroll för gruppen att 
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själva kunna bli delaktiga och inkluderade i åsikter som berör den egna utvecklingen 
resulterar i att det sociala stödet runt omkring individen ökar. Enligt Karasek och Thoerell 
(1990) kan krav- kontroll och stödmodellen användas för att beskriva hur hälsan hos 
arbetare kan utvecklas om ledaren har tydlighet, en bra kontroll av resurser och att det kan 
ge en feedback så att kompetensen stärks. Det kan även kopplas till hur ungas deltagande 
inom lagidrotten kan påverkas och även hur hälsan utspelas, genom engagemang och 
drivkraft. Genom att en ledare kan uppleva och förmedla att måttliga krav och en god 
kontroll i form av ökade resurser inom idrotten, kan stärka individens självkänsla och 
samtidigt skapa en god psykosocial miljö för lagspelarna att vistas i. Stressrelaterade 
situationer kan då minska genom att en god förståelse skapas utifrån en bra kommunikation 
och dialog mellan spelare och ledare.  

Intervjupersonerna beskriver även att en variation i träningen inom laget och coachande för 
individen bidrar till ett ökat intresse. Detta stämmer överens med vad Mageau och Vallerand 
(2003) menar att variation i träningsmomenten och fokus på att anpassa det utefter 
individen medverkar till en ökad självständighet och meningsfullhet då också ett ökat 
välmående kan skapas. Ledarna menar att det positionsanpassade övningarna stärker hela 
laget som grupp i tävlingar men också där individen själv kan utveckla egenskaper på den 
positionen som det vill spela på och som stärker deltagandet. Det positionsanpassade 
övningarna innebär att fokus ligger på vart du spelar på planen och tränar utefter det, 
exempelvis som back är det försvarsspel och hur individen ska positionera sig för att kunna 
försvara så att motståndaren inte kan ta sig förbi. Alltså förhindrar att målchanser skapas. 
Detta förstärker Feldman (2017) då ledare kan utveckla individens erfarenheter och 
kompetens för att bidra till en god träningsmiljö. Detta kan skapa en meningsfull fritid för 
ungdomar då idrottsföreningen formas till en mötesplats som kan öka motivationen och 
stärka känslan utav sammanhang och samhörighet bland idrottsutövarna (Anotnowsky, 
1996).  

Det finns olika typer av ledarskap vilket innebär att ledaren har olika strategier för att få med 
alla i en grupp och enligt König (2013) är begripligheten om informationen viktigt att den 
förklaras på rätt sätt för att alla ska sträva åt samma håll. Men det behöver även finnas en 
drivkraft från ungdomarna själv enligt vad deltagarna berättade, för finns inte viljan där är 
det svårt att leda laget åt samma mål (Hauschildt & Konradt, 2012). Dessutom kan inte 
ledaren själv göra så mycket åt det förutom att låta självständigheten från individerna finna 
den inre motivationen och drivkraften för vad det vill göra. Detta skapar förutsättningar för 
att öka begripligheten och även hanterbarheten över situationen för att kunna motivera unga 
att stanna kvar (Antonowsky, 1996). Sammanfattningsvis bidrar detta till en ökad 
meningsfullhet för individen att det har en begriplighet till informationen om varför det 
positionsanpassade övningarna kan resultera i utveckling och samtidigt ha en hanterbarhet i 
att kunna utföra träningsmomenten utefter individen genom rätt hjälpmedel. Vidare kan en 
ökad motivation och relation skapas mellan spelare och ledare. Denna relation kan då 
kopplas till ett hälsofrämjande ledarskap på det sättet att en positiv inriktning för 
organisationen eller föreningen kan bli attraktiv utåt i samhället och få fler medlemmar att 
stanna samtidigt som fler eventuellt vill börja med lagidrott. Ett hälsofrämjande ledarskap 
innebär alltså att arbeta med både fysiska, psykiska och sociala aspekter av ett arbete. Genom 
att även på olika sätt stärka medarbetarna så att de kan prestera optimalt i varje uppgift, 
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utifrån de förutsättningar och behov som finns i den egna organisationen eller gruppen. Det 
hälsofrämjande ledarskapet ska även generera som ett medel för att uppfylla övergripande 
mål och samtidigt kunna uppnå en ökad lönsamhet. Det tre aspekterna som är centrala för 
det hälsofrämjande ledarskapet är att medarbetarna ska må bra i arbetet och känna att de 
trivs i gruppen. Vidare behövs även en bekräftelse från ledaren samtidigt som utförandet av 
arbetsuppgifterna känns meningsfullt (Holmström & Ohlsson, 2014). När en god relation 
inom lagidrotten mellan ledare och spelare sprids kan det leda till att motivera ungdomar att 
förstå vikten av att vara fysiskt aktiva och vilken betydelse de får av att vara med i ett lag då 
en meningsfull fritid skapas och det kan bilda nya vänskapskretsar. Samtidigt som 
meningsfullheten stärks av att tillhöra ett lag.  

 

6.2.2 Diskussion om delaktighet, gemenskap och socialt stöd 

I detta diskussionskapitel kommer det två faktorerna om delaktighet, gemenskap och socialt 
stöd att inkluderas tillsammans då det överlappar i varandra utifrån vad ledarna berättade 
för att medverka till att ökat deltagande hos ungdomarna. Delaktigheten ökar genom en bra 
gemenskap och det sociala stödet blir en viktig komponent som ledarna beaktar för att kunna 
öka delaktigheten och stärka gemenskapen och samanhållningen i laget bland ungdomarna. 

Intervjupersonerna upplever att delaktighet och inflytande bidrar till att det blir högt i tak 
och en bra dialog med gruppen vilket kan resultera i framgångar och utvecklingar. 
Intervjupersonerna berättade även att delaktighet inte bara handlar om att dem ska få sin 
röst hörd utan att det även ska vara inkluderade i planeringen om träning och 
tävlingsmomenten. Detta för att också kunna medverka till att ungdomarnas värderingar 
väger tyngst och för att de ska bli aktiva och medverka till att uppleva en god hälsa av att 
utöva en lagidrott. Gulak- Lipka (2017) menar också att det ska vara naturligt för alla unga 
att delta i en förening oavsett bakgrund. Vidare blir då det sociala ledarskapet viktigt att 
beakta då det kan medverka till att få ihop en bra grupp och att de även är uppmärksamma 
på att alla individer behöver olika behov av hjälp från ledaren och medspelarnas håll, för att 
lyckas uppnå egna mål. Att bidra till en stärkt delaktighet inom idrotten understödjer till att 
kraven och kontrollen över det praktiska förhållandet som ungdomar ställs inför blir lättare 
att relatera till om dem får vara med och blir inkluderade i ledarens tänkande (Karasek & 
Thoerell, 1990). Detta stärker även relationen mellan ledare och spelare, vilket också 
framkom från deltagarna som oerhört viktigt att alla individer får en betydande roll i laget 
och att de får rikligt med kunskaper för att kunna agera självständigt.  

Genom delaktigheten berättade ledarna att de sociala faktorerna var viktiga att beakta så att 
allt runt om individen fungerar. Att skola, familjeförhållanden och tid kan anpassas i 
planeringen är enligt Christensen, Schmidt, Budtz-Jørgensen och Avlund (2006) är viktiga 
bakgrundsfaktor för att kunna få individen att bli mer delaktig inom den fysiska aktiviteten 
inom idrotten och att det samtidigt behöver finnas en accepterande roll. Det är för att 
individen ska få en känsla av sammanhang där begripligheten, hanterbarheten och 
meningsfullheten spelar in i dessa faktorer så att idrotten och ledarna kan vidmakthålla 
ungas deltagande högre upp i åldrarna (Antonovsky, 1996). Motivationen stärks när 
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individen blir delaktig enligt Hauschildt och Konradt (2012) då en självbestämmande roll 
medverkar till att öka självkänslan och självförtroendet som samtidigt främjar till en 
förbättrad och positiv hälsa.  

Ledarna angav att gemenskapen är den faktor som väger tyngst i förhållande inom idrotten 
då en god gemenskap mellan ledare och spelare och mellan spelare och spelare skapar en 
trygghet. Även att ungdomarna ska känna en tillhörighet bidrar till en trivsel och ett ökat 
välmående där de kan umgås med vänner och andra individer med samma intresse vilket 
stärker deras deltagande inom lagidrotten. Enligt Antonowsky (1996) är det viktigt att känna 
en form utav begriplighet över situationer eller en information som förklaras. Det anses vara 
viktigt att ledare har ett upplägg inför varje träning då spelarna i laget vet vad som ska göras. 
Genom att det finns tydliga ramar för alla spelarna att förhålla sig till ökar begripligheten 
från ledarna till lagspelarna vilket resulterar i att en ökad KASAM kan uppstå.  

Ledarna angav att det är viktigt att gemenskapen även kan finnas utanför planen då det 
stärker sammanhållningen och där alla kan lära känna varandra som vanliga personer på ett 
djupare plan. Genom att tillexempel testa någon annan aktivitet för att hitta glädje och 
drivkraft till att orka lägga ner alla träningstimmarna i veckan (Salter, Coffee, Barker & 
Evans, 2014). Det sociala stödet är en komponent som ingår i krav- kontroll och 
stödmodellen där Karasek och Thoerell (1990) åskådliggör betydelsen av socialt stöd som kan 
kopplas till idrotten för att underlätta till utveckling. Deltagarna menar att de har en god 
gemenskap där alla kan prata med alla och där det sociala stödet är starkt. Samtidigt belyser 
deltagarna vikten av att en ökad feedback från både ledare och spelare bidrar till att 
motivationen och gemenskapen stärks. Förutsättningar från det sociala stödet resulterar i en 
kompetensutveckling och individuellutveckling som kan leda till att välmående och hälsan 
ökar. Ledarna berättar även att en ökad motivation till lagsporten ökar engagemanget hos 
ungdomarna vilket kan bidra till att fler ungdomar vill stanna kvar. Om det sociala stödet inte 
finns tillräckligt för alla individerna kan problemet vara att inspirationen till idrotten 
minskar och att de då väljer att sluta. För att öka känslan av sammanhang i gruppen behöver 
en ökad feedback till spelarna ges för att uppmuntra deras eget deltagande för att kunna nå 
den fulla potentialen från alla som är inkluderade (Antonowsky, 1996). Därför medger det 
sociala stöden en fördelatighet för ledarna att tänka på i sitt ledande för att kunna stärka 
meningsfullheten men också bidra till att ställa krav och kontroll på utformningen i 
upplägget för träning och tävlings delarna.  

7 SLUTSATSER 

• Det kan ses utifrån denna studie att ett organiserat ledarskap med tydlighet och 
struktur i upplägget bidrar till att ungdomarna stannar kvar inom lagidrotten 
eftersom de får en medvetenhet om vad som ska göras och lättare kan hantera 
utmaningar.  
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• Andra faktorer som ledarna uppfattar som betydelsefulla för att vidmakthålla 
ungdomars deltagande inom lagidrotten är att skapa delaktighet, gemenskap och 
sociala stöd. De tre faktorer inkluderas i varandra för att öka motivationen och 
meningsfullheten för ungdomarna att fortsätta utöva lagsporter.  

• Kommunikation anses vara viktigt och att det finns en kontinuerlig dialog mellan 
ledare och spelare för att möjliggöra utveckling, både individuellt och för gruppen 
som helhet. En ökad gemenskap bidrar till en god sammanhållning då mål blev lättare 
att sträva efter samtidigt som det sociala faktorerna är vikt för ungdomarnas hälsa.  

• Ledarskapet inom idrotten anses vara en stöttepelare för idrottsutövarna och genom 
en positiv feedback kan det främja psykisk hälsa genom ökat självförtroende hos 
ungdomarna.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Fysisk aktivitet bland ungdomar och ledarskap i olika former är ett viktigt ämne inom 
folkhälsovetenskapen. Forskningen idag om ledarskapet inom lagidrotten är mycket 
begränsad och den fortsatta forskningen bör sträva efter att öka ledarskapsutvecklingen inom 
lagidrotten men också skapa olika strategier för hur lagidrotten ska vara utformad. Fokus bör 
ligga på individen och inte på resultatet då detta även bör beaktas generellt i samhället. Det 
behövs samtidigt mer forskning i hur ledarnas ledarutbildningar för idrotten faktiskt 
tillämpas i praktiken. Samtidigt behöver fler studier göras bland ungdomarnas deltagande 
inom idrotten och vilka möjligheter till kontroll och påverkan de har.  
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BILAGA A; INFORMATIONSBREV 
 
 
Hej! 

Jag heter Jennifer Holmström och läser just nu min sista termin på folkhälsoprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska just nu skriva mitt examensarbete och har valt att 
inrikta mig på ledarskapets betydelse för lagidrotten. Syftet med min studie är att undersöka 
vilken betydelse ledarskapet inom föreningslivet har för att vidmakthålla ungdomarnas 
deltagande i lagidrott högre upp i åldrarna. I min studie beskriver jag om vilka 
ledaregenskaper som kan användas inom lagidrotten samt vilken betydande roll ledare har 
på ungdomar för att främja till en god fysisk aktivitet, där grunden stödjer sig på 
Riksidrottsförbundets Strategi till 2025.  

Jag har valt att utföra fem till sex stycken intervjuer under början av mars månad på din 
träningsanläggning där intervjuerna kommer att pågå före eller eventuellt efter 
träningstiden. Varje intervju förväntas ta upp emot 30-40 minuter att genomföra och 
därefter kommer materialet att analyseras samt bidra till studiens resultat. Hela intervjun 
kommer att spelas in och det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet och inte heller dina 
personuppgifter. Intervjuerna kommer att raderas efter att studien har blivit godkänd, och 
detta material kommer ändats användas för studiens syfte och ändamål. De personer som 
kommer att få tillgång till min studie är handledaren, examinatorn, mina klasskamrater då 
detta saka redovisas. Det är också ett frivilligt deltagande och du kan närsomhelst under 
intervju välja att avbryta din medverkan till studien. Väljer du att avbryta kommer material 
och uppgifter att raderas samt att det inte kommer vara tillgängligt för studien längre.  

Detta examensarbete förväntas vara klart under Maj månad 2018 efter att det blivit godkänt 
från examinatorn. Därefter kommer arbetet att läggas ut på databasen Diva på Mälardalens 
högskola. Jag hoppas verkligen att ni skulle vilja ställa upp i min studie för att bidra med era 
kunskaper om ledarskapet. Jag kommer också att kontakta dig inom kort med en förfrågan, 
där vi senare kan bestämma en tid och plats. Önskar du mer information kan du höra av dig 
till mig. Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  
Jennifer Holmström 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 
Bakgrund  

• Hur kommer det sig att du började som tränare inom lagidrotten? 
 

• Hur länge har du varit tränare? Har du någon ledarskapsutbildning?  
 

• Vad är det bästa med att vara tränare för ett lag?  
 

Ledarskapsfaktorer 

• Hur bedriver du ditt ledarskap inom ett lag? 
 

• Vilka faktorer använder du som ledare dig av för att skapa en bra träningsmiljö och 
sammanhållning inom laget?  
 

• Vad anser du är viktigt som ledare att fokusera på för att behålla ungdomars 
deltagande, för att få dem att fortsätta med det de gör? 
 

• Hur gör man och vad behövs för att hålla ihop en grupp? 
 

• Vilka faktorer blir viktiga för att hålla ihop en grupp?  
 

• Hur upplever du att ungdomars deltagande påverkas av ledare och av varandra som 
grupp? 
 

• Hur tror du att ditt ledarskap kan påverka gruppen? 
 

• Hur kan ett ledarteams betydelse utforma ungdomars deltagande? Hur kan det bidra 
till att se allas egenskaper/ utvecklingskompetens?  
 

Avslutande frågor  

• Hur ser du på det social faktorerna runt om kring individen eller gruppen?  

- Vad är viktigt? 

- Vilket socialt stöd är viktigt att en spelare får anser du?  

• Hur kan du som ledare motivera att fler vill stanna inom laget?  

- Kan du ge exempel på hur du motiverar eller kan inspirera spelare eller gruppen 
för att förbättra deras prestationer? 

- Vad tror du motiverar spelare till att vilja vara med inom lagidrotten? 
 

• Hur coachar du ditt lag för att möjliggöra till utveckling, utifrån prestation, 
position/ambition?  

- Under match? 
- Under träning?
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