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Ledarutbildning för
de redan invigda
Ledarutbildningar för unga har svårt att nå nya grupper. Många har 
föräldrar som idrottat och mer än 70 procent har syskon som är eller 
har varit tävlingsidrottare. De som går utbildingen är nöjda och har 
stora förväntningar på vad de ska lära sig.

Må n g a l e d a r e i n o M  idrottsrörelsen har 
själva varit aktiva utövare och har på så sätt 
skaffat sig kunskaper och erfarenheter. Vid 
sidan om lärande i den egna föreningen har 
också många av ledarna genomgått ledarut-
bildningar av olika slag. 
     Riksidrottsförbundet beskriver ledarut-
bildningar som viktiga arenor för diskus-
sioner runt värdegrundsfrågor, som 
jämlikhet, etik och moral och för överföring 
av kunskaper.

Utbildningssatsningar
Många satsningar på att utbilda ledare har 
gjorts under senare år och många av dessa 
utbildningar har vänt sig till unga ledare 
(1). Det har däremot inte funnits någon 
gemensam policy för innehåll och utform-
ning av utbildningarna, eller kriterier för 
urval av vilka ungdomar som ska gå dem. 
     En viss samsyn kan skönjas då SISU 
Idrottsutbildarna har fått ett stort ansvar 
för ledarutbildningar riktade mot unga 
ledare, men samtidigt anordnas också 
ledarutbildningar för unga av andra 
utbildningsanordnare som olika speciali-
drottsförbund och distriktsförbund.

Det är rimligt att anta att föreställningar 
och underliggande värdestrukturer har 
betydelse för ledarutbildningars utform-
ning och innehåll och i förlängningen 
vilken idrottsverksamhet som barn och 
ungdomar möter. Betydelsen av vilket 
innehåll och vilken utformning ledarutbild-
ningar har ser vi som viktiga aspekter för 
att förstå vilka kritiska diskussioner som 
förs och vilka kunskaper som framstår som 
givna. 

Väl insatta i idrotten
De studier som har gjorts på ledare- och 

ledarutbildningar inom idrottsrörelsen 
omfattar främst vuxna ledare. Många av 
dagens ledare är föräldrar till idrottsaktiva 
barn och har på så sätt blivit ledare. De 
flesta ledarna har ett förflutet som aktiva, de 
är väl insatta i föreningsidrottens historia, 
traditioner, normer och värderingar. Majori-
teten har en relativt hög utbildning, är av 
svenskt ursprung och tillhör medelklassen 
(2). 

När det gäller unga ledare visar en 
utvärdering av ungdomars idrottande att 
drygt hälften av de ungdomar som är aktiva 
vid 19-20 års ålder har haft ledaruppdrag 
och att andelen har ökat under senare år. 
Pojkar är betydligt mer aktiva som ledare 
och det är också fler pojkar än flickor som 
har deltagit i en ledarutbildning. Samtidigt 
var det fler flickor än pojkar som uppgav att 
de var intresserade av att bli ledare och av 
att gå en utbildning (3). Ledarutbildning har 
visat sig vara en betydelsefull faktor för att 
få unga att vilja åta sig ledaruppdrag (4). 

När det gäller idrottsledarutbildning och 
vilka kunskaper som betonas som viktiga 
menar professorn och överläkaren Lars 
Dahlin att det är framför allt kunskaper i 
psykologi och pedagogik (5). Han påtalar att 
det finns en kunskapsbrist hos ledare om 
hur man bemöter barn och ungdomar och 
att det inte räcker med kunskaper i den 
aktuella idrotten. Inte minst gäller detta om 
idrottsrörelsens mål är att öppna dörrarna 
för fler, vilket flera rapporter från utvärde-
ringen av regeringens satsning på barn- och 
ungdomsidrott, Handslaget, visar (6). 

Stark idrottsbakgrund
Studiens resultat pekar på att idrottsrörel-
sen tycks ha svårt att rekrytera ungdomar 
som har vuxit upp i annat land än Sverige, 
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FAKTA

Artikeln bygger på en studie 
av unga ledare som i samband 
med en ledarutbildning fick 
svara på ett frågeformulär 
med 35 frågor. Totalt deltog 
540 unga ledare i studien, 
219 var män och 321 kvinnor.
    Studien är inspirerad av 
kultursociologen Pierre 
Bourdieus teorier om 
relationen mellan individ 
eller grupp och det sociala 
sammanhang som de 
befinner sig i. Bourdieu 
använder begreppet symbol-
isk kapital för att förklara hur 
något fungerar som en 
tillgång, om det ”av sociala 
grupper igenkännes som 
värdefullt och tillerkänns 
värde.” (7) Det är samman
hanget som avgör vad som 
kan förstås och fungera som 
symboliskt kapital.

ledarutbildning. Majoriteten har blivit 
rekryterade av någon i den egna fören-
ingen (66 procent) och endast ett fåtal har 
på eget initiativ deltagit i ledarutbildning 
eller blivit ledare (13 procent). 

Förutom föreningen är det företrädes-
vis kamrater eller någon i familjen som 
har kontakt med idrottsrörelsen som är 
vägen in till ledarutbildning. Över 60 
procent av deltagarna i studien hade 
redan vid tidpunkten för ledarutbild-
ningen uppdrag som ledare i en förening. 
När det gäller typen av ledaruppdrag 
skiljer det sig beroende på om man är 
kvinna eller man.

Det är fler kvinnor än män som är 
organisationsledare och kvinnor är i högre 
grad ledare i individuella idrotter. Kvin-
nor är i oftare ledare för flickor medan 
män är ledare för alla oavsett kön. Det är 
också en större andel av kvinnorna som är 
ledare för yngre barn. När det gäller hur 
många tillfällen per vecka och hur många 
timmar per vecka som ledaruppdraget 
omfattar finns det inga skillnader mellan 
könen. 

Majoriteten av ungdomarna är ledare 
mellan 1 till 6 timmar (68 procent) men 
några (10 procent) ägnar mer än 15 
timmar per vecka åt att vara ledare. 
Ledaruppdraget är ett ideellt arbete och 
endast ett fåtal får ersättning i form av 
resebidrag, träningskläder eller tränings-
skor. Ungdomarna är inte enbart ledare 
inom idrottsrörelsen, många (51 procent) 
har också andra typer av ledaruppdrag. 

åtminstone när det gäller nya ledare. 
Studien visar att majoriteten av ungdomar 
som deltar i ledarutbildningar har svensk 
bakgrund, företrädesvis är mellan 15 och 
20 år, har vuxit upp i en medelstor tätort 
och oftare är kvinna än man.

En något större andel av dem har gått 
ett studieförberedande program i gymna-
siet (56 procent) jämför med ett yrkesför-
beredande program. När det gäller deras 
föräldrar är det en relativt stor andel som 
inte har någon högskoleutbildning. 
Mammorna har en något högre utbild-
ningsbakgrund än papporna. Studien 
visar också att nästan var femte ung 
ledare inte har kännedom om föräldrar-
nas utbildningsbakgrund.   

Däremot har de andra erfarenheter, 
andra former av kapital som är en tillgång 
som ledare inom idrottsrörelsen. Samtliga 
har till exempel en bakgrund som aktiva 
utövare inom en eller flera idrotter. Idrott 
har och är för många ett intresse som 
involverar hela familjen. En tredjedel har 
föräldrar som har en bakgrund som 
tävlingsidrottare. Många föräldrar (27 
procent pappor och 15 procent mammor) 
har också, eller har haft, ledaruppdrag 
inom idrotten. Mer än 70 procent har 
syskon som varit eller är aktiva inom 
tävlingsidrotten.  

Utvald via kontakter 
Förutom att ha idrottsliga erfarenheter 
behövs också tillgångar i form av idrotts-
liga kontakter för att bli utvald till en 

Ledare ger råd under 
simtävlingen Bästa fyran på 
Eriksdalsbadet i Stockholm. 
Foto: Niklas Larsson, Bildbyrån
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Sammantaget visar resultaten att 
idrottsledare blir den som redan befinner 
sig på idrottsrörelsens sociala fält. De som 
inte har erfarenheter från idrottande 
kommer inte ifråga. Dessutom ska en 
ledare helst ha tillgångar i form av att ha 
vuxit upp i en familj som också är involve-
rade i idrottsrörelsen. De unga ledarna 
tycks också ha införlivat idrottsrörelsens 
logik och spelets regler så tillvida att det 
handlar om ideella åtaganden och 
intresse. 

En utbildning för livet
De unga ledarna i studien har stora 
förväntningar på att ledarutbildningen 
både ska stärka dem i ledarrollen, som att 
få specifika kunskaper i sin specifika 
idrott, praktiska tips och råd på olika 
övningar och att de ska lära sig hantera 
olika situationer, som till exempel konflik-
ter med föräldrar. 

Men förväntningar inkluderar också att 
utbildningen (och ledaruppdraget) ska 
generera tillgångar som kan omvandlas 
till symboliskt kapital även utanför 
idrottsrörelsen, som att få möjlighet att 
knyta nya kontakter och få större självför-
troende samt att exempelvis få tillfälle till 
att framträda och tala inför andra männ-
iskor. I deras föreställningar om vad 
ledarutbildning kan bidra med inkluderas 
också att den ska innebära en personlig 
utveckling och att personliga egenskaper 
ska tränas och utvecklas, exempelvis att 
bli mer tålmodig och att ta större ansvar. 

Svaren indikerar att de unga ledarna 

även ser idrottsrörelsen och det ideella 
ledarskapet som en språngbräda till en 
framgångsrik karriär i yrkeslivet och att 
de kunskaper utbildningarna ger, åtmins-
tone i de unga ledarnas ögon, är lika 
värdefulla som andra typer av ledarutbild-
ningar.

Värdering av kunskaper
De unga ledarna förväntar sig att lära sig 
mycket inom en rad olika områden. Vissa 
kunskaper och vissa innehållsområden 
framstår som viktigare än andra. 

Det som ungdomarna värderar högst är 
att bli duktiga i ledarrollen, och i den 
ingår både att samarbeta och hantera 
konflikter. Det som de ser som minst 
viktigt är förknippat med andra uppdrag i 
en idrottsförening, som att vara organisa-
tionsledare eller funktionär. Det är 
kunskaper som på något sätt handlar om 
mötet med andra, antingen i positiv 
bemärkelse som samarbete eller i mer 
negativ bemärkelse som att hantera 
konflikter. De värderar inte heller i så hög 
grad kunskaper om andra kulturer och 
religioner eller kunskaper om könsroller.

Viktigt är däremot att få kunskaper 
som är mer idrottsspecifika, det vill säga 
den egna idrotten eller kunskaper kopp-
lade till den fysiska kroppen och presta-
tion som träningslära. Resultatet visar att 
det inte var några större skillnader mellan 
vilka kunskaper som kvinnliga respektive 
manliga ledare värderar högt. De enda 
signifikanta skillnaderna var att det var en 
större andel kvinnliga ledare som svarade 
att kunskaper om barn och ungdomar var 
viktigt och en större andel manliga ledare 
som svarade att träningslära var viktigt. 

En relativt stor andel av de unga ledare 
som besvarade enkäten var organisations-
ledare eller ville bli det (de deltog i 
utbildningen framtidens ledare), men det 
avspeglas inte i resultatet. Det de unga 
ledarna tillerkänner värde är i första hand 
kunskaper som fungerar som tillgångar 
för en aktivitetsledare och i arbetet med 
att leda aktiva utövare, inte kunskaper 
som kan fungera som tillgångar på 
styrelsemötena eller i ungdomssektionen.

Roligt att vara ledare
De unga ledarna tycker att ledaruppdraget 
är spännande, roligt, viktigt och utma-
nande. De känner sig trygga i ledarrollen 

Figur 1. Egenskaper som är 
viktiga för ledaruppdraget. 
Figuren visar de fem 
egenskaper som rangordan-
des högst och de fem som 
fick lägsta rangordning.
Svar från 540 unga ledare. 
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och ger inte i någon högre grad uttryck 
för att de känner sig osäkra eller att det 
är svårt att vara ledare. Vissa signifikanta 
skillnader mellan kvinnliga och manliga 
ledare framkommer. De kvinnliga 
ledarna har överlag en mer positiv syn på 
ledaruppdraget, men också att det i högre 
grad är utmanande. 

I frågeformuläret fick de unga ledarna 
rangordna egenskaper som de ansåg 
viktiga för att lyckas som ledare. Egen-
skaperna kan ses som ett uttryck för 
deras syn på vad som krävs för att lyckas. 
I figur 1 visas de fem egenskaper som 
rangordandes högst och de fem som fick 
lägsta rangordning.

De unga ledarna ser i mindre grad 
egenskaper som kan hänföras till ordning 
och reda som viktiga. I högre grad ser de 
egenskaper i bemötande som viktiga, och 
också att vara bestämd. Att ta ansvar och 
vara rättvis är betydligt viktigare än att 
komma i tid och vara artig. Högst rang-
ordnas att vara ansvarsfull och lägst är 
att vara artig och smart. 

Det finns en hög grad av samstämmig-
het mellan manliga och kvinnliga ledare, 
men också några signifikanta skillnader. 
Det är en betydligt lägre andel av de 
kvinnliga ledarna som tycker att det är en 
viktig egenskap att vara smart och att 
vara ärlig. En lägre andel av de manliga 
ledarna betonar betydelsen av att vara 
lyhörd, rättvis och ansvarsfull.

Vill stanna länge
Ledaruppdraget är något som ungdo-
marna tar på stort allvar och inte som 
något tillfälligt man hoppar på. Nästan 
70 procent tror att de kommer att vara 
verksamma som ledare om fem år. De 
trivs, känner sig uppskattade av både 
aktiva och föräldrar och tycker det är 
roligt att vara ledare. Många uttrycker att 

de har fått så mycket av idrottsrörelsen 
och den egna föreningen och vill ”betala 
tillbaka”. 

Orsaker som gör att de inte tror att de 
kommer att vara ledare om fem år kan 
framför allt kopplas till deras ålder och 
den situation i livet de befinner sig i. 
Många uppger att de antagligen har flyttat 
från hemorten eller att de inte kommer att 
ha tid på grund av studier. Några tror att 
deras egen idrottskarriär kommer att ta 
för mycket tid. En mycket liten andel 
uppger att ledaruppdrag inte är något för 
dem. Frågan om de kommer att fortsätta 
som ledare kan kopplas till vad de ser som 
viktigt för att fortsätta sin ledargärning.

Svaren visar att det absolut viktigaste 
för att fortsätta som ledare är att få stöd 
av föreningen. Det behöver inte vara i 
form av en särskilt utsedd mentor, det 
viktiga är att ledarna känner att fören-
ingen står bakom dem. Möjligheten att få 
gå ledarutbildning och att få inflytande är 
också viktigt. Att få ersättning inte har 
lika stor betydelse. 

Det finns flera signifikanta skillnader 
mellan manliga och kvinnliga ledare i 
synen på vilket stöd de ser som viktigt för 
att fortsätta. Det är en högre andel av de 
kvinnliga ledarna som uppger att ledarut-
bildning och stöd från föreningen är 
viktigt än motsvarande andel av de 
manliga ledarna. Att ha inflytande är 
också viktigare för de kvinnliga ledarna 
medan ersättning är viktigare för de 
manliga. 

Utbildning för redan invigda
Det är aktiva idrottsutövare som kan sin 
idrott och ungdomar med smak för idrott 
som rekryteras till ledarutbildning. 
Utbildningarna fångar ungdomar med 
”rätt” bakgrund vilket innebär att de 
förväntas kunna eller redan har införlivat 
idrottens värderingar och normer samt är 
insatta i idrottsrörelsens spelregler. 

De unga ledarna är nöjda både med 
kunskaperna de fått och att de har fått nya 
vänner. Det indikerar att utbildningen 
gett avkastning i form av både socialt och 
symboliskt kapital, vilket är värdefullt för 
idrottsledare. 

”Svaren indikerar att de 
unga ledarna även ser 
idrottsrörelsen och det 
ideella ledarskapet som 
en språngbräda till en 
framgångsrik karriär i 
yrkeslivet”


