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Inledning
Den handslagsstudie som kort ska 
presenteras i denna artikel handlar om 
idrottsledare i rollen som dörröppnare. 
De ledare som ingår i studien, liksom 
ledare i allmänhet, befinner sig i mer 
eller mindre unika miljöer. Då ingen 
förening är riktigt den andra lik, inne-
bär det att villkoren och betingelserna 
för ledarskapet varierar. Inledningsvis 
vill vi därför påpeka att det handlings-
utrymme som enskilda ledare har, är 
beroende av det sociokulturella sam-
manhang som idrottsledaren ingår i. 

Även om villkoren för de ledare 
som ingår i studien därför delvis skiljer 
sig åt, har de också en hel del gemen-
samt. De är ledare för barn och ung-
domar, de verkar på mer eller mindre 
ideell basis, de har ett yrkesarbete vid 
sidan av ledaruppdraget – och framför 
allt har de alla en mycket speciell upp-
gift – deras förening har fått medel för 
att öppna dörrarna för fler. Ledarnas 
uppdrag är därmed i grunden likartat: 
att rekrytera nya barn och ungdomar. 
I de flesta fall är detta dock inte deras 
enda åliggande. 

Ledarskapets dubbla uppdrag
Forskaren Tomas Peterson menar 
att ledare inom idrottens barn och 
ungdomsverksamhet har två övergri-
pande uppdrag, dels föreningsfostran 
vilket är det uppdrag som kommer från 
samhället, dels tävlingsfostran vilket är 
idrottens eget uppdrag (1). Det förra 
handlar om att utveckla demokratiska 
tanke- och handlingsformer och att 
ge barn och ungdomar möjligheter att 
idrotta och att vara delaktig i och ta 
ansvar för sin egen idrottsutövning. I 
uppdraget ingår att ta hand om dem 
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Det övergripande målet med Handslaget är att öppna idrottsrörelsens dörrar för fler. 

De ledare som verkar inom ramen för Handslaget har därmed en mycket betydelsefull 

roll och de kan liknas vid dörröppnare. Frågan är hur de tar sig an den rollen. På 

vilket sätt tar de emot nya barn och ungdomar? Hur presenterar de sin idrott? 

Och hur organiserar de träningen för barn och ungdomar? 

som vill vara med och om att låta var 
och en utvecklas på sina premisser. 
Det är här som Handslagssatsningen 
kommer in. Ytterst är det också detta 
uppdrag som motiverar samhällets stöd 
till idrottsrörelsen (2). Tävlingsfostran 
innebär istället att lära barnen och ung-
domarna att handskas med vinster och 
förluster, medtävlare och motståndare 
samt att lära dem vad som krävs för att 
kunna prestera så bra som möjligt i ett 
idrottsligt tävlingssammanhang. 

Idrottsverksamhet för barn och 
ungdomar präglas således av delvis 
motstridiga mål. Att vara ledare innebär 
ofta att balansera mellan att tillgodose 
samhällets mål och idrottens mål (3). 
Dessa motstridigheter och de svårighe-
ter ledare har att hantera genom sina 
dubbla roller diskuteras sällan och de 
tydliggörs heller inte i Riksidrottsför-
bundets policydokument Idrotten vill 
(4). Vi anser dock att de dilemman som 
ledare kan ställas inför när han eller 
hon försöker kombinera sina olika upp-
drag, utgör en del av idrottsledarskapets 
villkor. 

Viljan att delta varierar
Tanken med Handslaget är att fler ska 
få möjlighet att vara med. Tidigare 
studier visar att det råder stor varia-
tion i barn- och ungdomsgruppen när 
det gäller medlemskap i idrottsfören-
ingar och annan idrottsutövning som 
sker under fritiden (5). En del unga 
är mycket fysiskt aktiva och tränar 
regelbundet i en idrottsförening, andra 
deltar en kort tid men fortsätter inte 
och därutöver finns det en tredje grupp 
barn och ungdomar som inte ens provar 
på. Flertalet barn går alltså in genom 
idrottsrörelsens dörrar, men många går 
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Studiens syfte 
Syftet med studien är att öka kunska-
pen om hur ledare organiserar och 
genomför handslagsaktiviteter samt 
att analysera i vilken mån de beaktar 
aspekter som begriplighet, hanter-
barhet och meningsfullhet då barnen 
möter idrotten. Mot bakgrund av 
denna beskrivning med vidhängande 
analys, vill vi diskutera och problema-
tisera på vilket sätt ledarnas agerande 
kan tänkas påverka barns och ung-
domars känsla av sammanhang då de 
deltar i idrottsaktiviteter inom ramen 
för Handslaget. Även om ledarna är i 
fokus för vårt studieintresse är det såle-
des villkoren för barn- och ungdomars 
idrottsutövande vi har för ögonen.

Metod och genomförande
Studien baseras på intervjuer med 20 
idrottsledare, tolv män och åtta kvin-
nor. Då vi önskade få så utförlig och 
detaljerad information som möjligt av 
ledarna, inte bara om hur de ’gör’ utan 
också om hur de ’tänker’ då de organi-
serar och genomför Handslagsaktivi-
ter, framstod intervjuer som den mest 
relevanta metoden. Urvalet av fören-
ingar gjordes med hjälp av den databas 
som RF har upprättat, där det framgår 
vilka föreningar som erhållit medel för 
målområdet Öppna dörrar för fler.
Ledarna var verksamma inom fyra 
idrotter; två lagidrotter (basket och fot-
boll) och två individuella idrotter (gym-
nastik och friidrott). Inom varje idrott 
gjordes fem intervjuer. Sammantaget 
är 17 olika föreningar representerade 
(i tre föreningar intervjuades två olika 
ledare). Ledarna var mellan 17 och 
47 år och deras erfarenhet som ledare 
varierar från två till 27 år. Samtliga var 
verksamma som ledare redan innan 
deras förening fick Handslagsmedel. 

Alla ledare som kontaktades 
samtyckte till att ingå i studien. Inter-
vjuerna tog cirka en timme och de spe-
lades in på band och transkriberades 
ord för ord. Resultatbearbetningen har 
skett i flera steg, och intervjuinnehållet 
har tematiserats utifrån studiens fråge-
ställningar. De citat som presenteras i 
denna artikel har redigerats något för 
att underlätta läsbarheten. Antonov-
skys begrepp begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet har använts som 
verktyg vid analysen av resultaten. 

Ledarna möter barnen
Här följer nu några av studiens resul-
tat. De är preliminära och ska ses som 
exempel på hur det kan gå till då ledare 
organiserar och genomför handslagsak-
tiviteter. För en betydligt mer utförlig 

resultatredovisning hänvisar vi till den 
kommande rapporten (10). Först ger vi 
prov på hur det kan gå till när ledarna 
möter barnen vid det första tillfället. 

En intervjufråga löd: ”Tänk dig att 
du startar en ny grupp inom Handsla-
gets regi med deltagare som du aldrig 
träffat tidigare, hur går du då till 
väga?”. Flertalet ledare berättade att 
de börjar med att presentera sig. Andra 
beskrev vilka aktiviteter de startar med. 
Hur betydelsefullt ledarna anser det 
är att presentera sig för barnen och att 
låta barnen berätta vilka de är varie-
rade således. En del ledare poängterade 
vikten av att låta barnen berätta något 
om sig själva och att alla lär sig namnen 
på varandra. De menade att det skapar 
trygghet och gemenskap i gruppen. Att 
varje barn blir personligt uppmärksam-
mat är betydelsefullt menade några, och 
ett led i att skapa en gemensam grupp. 
En ledare uttrycker det så här: 

Jag vill verkligen lära mig alla 
namnen.
Varför då?
För att jag vill det, det verkar oper-
sonligt annars, alltså det är ju … jag 
vill vara lite mer personlig. Jag vill 
också att de ska känna att jag vet 
vilka dom är, att jag ser dom, ja så 
att de inte är osynliga helt enkelt. 
(Man 20 år)

En annan ledare beskriver sitt första 
möte med barnen på följande sätt: 

Ja, det börjar ju med liksom att jag 
presenterar mig, säger vem jag är, 

ut igen relativt snart och några träder 
aldrig ens in. Hur kan det komma sig? 

Anledningen till att många barn 
finner sig väl tillrätta och vill vara med 
i en idrottsförening och att andra inte 
trivs lika bra och inte stannar kvar, har 
fler orsaker (6). Föräldrars stöd och 
engagemang, kompisars val av fritids-
intresse och idrottsutbudet på orten 
är exempel på externa faktorer som 
kan vara av betydelse för barns vilja 
att delta i idrott. Vår utgångspunkt är 
att interna faktorer, till exempel hur 
själva idrottsaktiviteten organiseras 
och genomförs, också är av betydelse 
för om barn vill vara med. Hur man 
blir bemött när man kommer till en 
förening, hur man introduceras till 
idrottsgrenen och det sammanhang den 
ingår i, vilka förväntningar och krav 
som ställs på deltagaren, är exempel 
på faktorer som vi anser är av vikt för 
viljan – eller oviljan – att fortsätta. I 
stor utsträckning kan det sägas handla 
om huruvida idrottsverksamheten ter 
sig begriplig, hanterbar och meningsfull 
för den som är med. 

En utgångspunkt – KASAM
Forskaren Aaron Antonovsky har 
funnit att de tre ovan nämnda kompo-
nenterna (begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet) är betydelsefulla 
för människors känsla av sammanhang 
(KASAM) i tillvaron (7). Han har 
intresserat sig för vad som gör att män-
niskor upplever att de har god hälsa 
trots att de är utsatta för stora påfrest-
ningar. Istället för att förklara vad som 
ger upphov till sjukdom, vilket är det 
vanliga, har han alltså skiftat perspek-
tiv och försökt identifiera hälsofaktorer 
och vad som gör människor friska. 
Genom sin forskning har han funnit att 
de som känner att tillvaron är begrip-
lig, hanterbar och meningsfull upplever 
sin hälsa som god. Utmärkande för 
dessa är att de har en större känsla 
av sammanhang i tillvaron. I denna 
handslagsstudie har vi inspirerats av 
Antonovskys tänkande. Vår utgångs-
punkt är att likväl som KASAM med 
dess komponenter påverkar upplevel-
sen av hälsa, så kan de också påverka 
barns och ungdomars upplevelse av 
en idrottsförenings verksamhet (8). 
Huruvida barn tycker att idrottsdel-
tagandet är begripligt (de förstår vad 
det hela går ut på), hanterbart (de kan 
göra det som krävs) och meningsfullt 
(de känner sig delaktiga och vill vara 
med), den enligt Antonovsky så kallade 
motivationskomponenten (9), tror vi 
alltså är av betydelse för om de finner 
sig tillrätta och vill delta.
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vad jag kanske har för meriter och 
så vidare … vad jag pysslar med nu, 
inom fotbollen framförallt. Alltså… 
jag går aldrig in på det där att jag 
har två barn och att jag är si och så. 
Mera hur gammal man är och vilka 
fotbollsmeriter man har … efter-
som det ändå är riktat mot speciellt 
fotboll. […] Sen gäller det att man 
kommer igång … jag har 45 minuter 
… då presenterar ju inte barnen 
sig… utan jag berättar vem jag är 
och sen så går man igång. 
(Man 38 år)

Vad ledarna väljer att framhålla vid 
presentationen kan också variera. Leda-
ren i citatet ovan, till exempel, riktar in 
sig på att berätta om sina meriter fram-
för sin familjesituation. Att inte barnen 
ges tillfälle att presentera sig motiverar 
han med att det är ont om tid. Andra 
ledare sa detsamma och prioriterade 
att sätta igång själva idrottsaktiviteten 
så fort som möjligt. Det gällde framför 
allt dem som bara träffade barnen vid 
några tillfällen. Några ledare trodde 
inte att alla barn vågade presentera sig 
och undvek därför en allmän presen-
tation. Andra försökte avdramatisera 
det första mötet genom att sätta sig in i 
barnens situation: 

Vad gör du vid det allra första 
tillfället?
Vad jag gör? Jo, först och främst 
så går man ju ner på barnets nivå, 
jag står ju aldrig upp som vuxen ... 
utan jag brukar sätta mig i en ring 
med dom, och sitta ner och prata. 
Och så berättar jag lite vem jag är, 
så brukar jag skoja till det med att 
säga, ”Jag är jättenervös. Här är 
ni ju tjugo nya barn och för mig 
är det jättepirrigt i magen”. Och 
dom bara: ”Jahaaa!” ... och då ser 
man genast att det är några som 
slappnar av. För dom tycker att, 
”oooh fröken är också pirrig”, och 
så brukar jag fråga: ”Ja hur känner 
ni det, tycker ni att det är pirrigt i 
magen?” Och då börjar alltid en: 
”Åh, jo jag ...” och sen börjar alli-
hop, så till slut har alla talat om att 
de tycker att det är jättepirrigt.
(Kvinna 38 år)

Som synes är det stora skillnader 
mellan ledarna, både när det gäller 
hur en eventuell presentation sker, om 
barnen aktivt involveras i den eller 
ej och i vilken utsträckning de tycker 
att den behövs och varför. Nästa del 
handlar om hur de introducerar själva 
idrottsaktiviteten för barnen.

Ledarna introducerar idrotten
När ledarna ombads berättade hur 
de presenterar sin idrott, beskrev en 
del att de brukade började med att 
ställa frågor om den aktuella idrotten 
till barnen, t.ex. om barnen kände till 
några välkända idrottsprofiler, andra 
startade direkt med en uppvärmning. 
När vi frågade om ledarna ansåg att 
det var något särskilt som var viktigt 
att veta om idrotten eller något man 
måste kunna för att delta i aktiviteten, 
svarade samtliga ledare först, att det 
var det inte. Möjligen kunde de säga: 
”Ja, man ska kunna gå” eller ”Ja, man 
måste ha skor på sig”. En ledare i frii-
drott betonade dock att det var viktigt 
att barnen visste att det var friidrott 
och inte något annat de skulle hålla 
på med. Skälet till det var att barnen 
annars brukade fråga: ”Kommer vi 
att få spela fotboll?” Uppenbarligen 
trodde barnen att friidrott betyder ’fri 
idrott’, med betoning på ’fri’, i bemär-
kelsen ’vilken idrott som helst’. 

I övrigt verkade inte ledarna anse 
att det var så mycket barnen behövde 
kunna eller känna till när de började. 
De kunde dock beskriva tillfällen 
under träningen, då det blev tydligt att 
det finns en hel del som barnen ändå 
måste veta för att kunna utföra det 
som krävs. En fotbollsledare berättade 
följande:

Och så var det två tjejer… alltså 
grundinstruktionen är ju att stöd-
benet är vårt kikarsikte. Alltså, dit 
tårna pekar, dit kommer bollen att 
komma... oftast. Och sen att man 
spelar med bredsida, alltså man 
ställer foten bred och så vidare. Den 
instruktionen hade jag inte första 
gången, utan jag berättade att vi 
hade kikarsikte och så ska vi passa 
bredsidor till varandra. Det var två 
tjejer som inte kom igång och jag 
gick till den ena tjejen och frågade: 
”Varför passar ni inte?” ”Vad är 
bredsida säger hon då?” Hon hade 
inte en aning. För jag visade inte 
först … jag tänkte att det är ju så 
solklart. (Man 38 år)

Vid ett annat tillfälle beskrev en 
ledare fotboll som en enkel sport. 

Men fotboll är väldigt enkelt, det 
gör man på gatan, det spelar man 
överallt så det har dom sett.

Strax efter att han har uttryckt det, 
beskriver han en märklig situation som 
uppstod då ett barn gjorde något som 
gick stick i stäv med fotbollens regler:

Men en gång var det en pojke 
som… han tar bollen med hän-
derna, springer till målet och kastar 
in den och börjar jubla. Då blir 
det helt tyst i hallen. Och han blir 
också lite stum och undrar… det 
roliga var att han tog bollen och 
kastade i det egna målet.
(Man 29 år)

Med detta citat vill vi exempli-
fiera att det som ter sig fullkomligt 
självklart för de ledare som ingår i 
en idrottspraktik, inte alltid gör det 
för ett barn som just börjat nämnda 
praktik. När ledarna skulle introducera 
en idrott, startade de ofta aktiviteten 
med en uppvärmning där barnen fick 
springa, med eller utan boll beroende 
på idrott, eller genom att de fick göra 
någon form av lek. Hur en specifik 
idrott går till i stora drag eller vad den 
går ut på, beskrevs sällan. 

Barnens känsla av sammanhang
Ett syfte med studien är att analysera 
om, och i så fall på vilket sätt, ledarna 
gör idrotten begriplig, hanterbar och 
meningsfull för barn och ungdomar, 
dvs. om och hur de agerar för att barn 
och ungdomar ska uppleva en känsla 
av sammanhang i idrotten. Då utrym-
met i denna artikel inte medger en 
fördjupad beskrivning av Antonovskys 
begrepp, följer här endast ett smakprov 
på tillvägagångssättet i analysen. För 
att i möjligaste mån få en uppfattning 
om hur den verksamhet ledarna beskri-
ver kan upplevas av en ung nybörjare, 
intar vi ett barnperspektiv. I analysen 
får läsarna följa ett barn med obestämt 
kön och av obestämd ålder. Barnet 
benämner vi för enkelhetens skull Kim. 

Kommer idrotten att framstå som 
begriplig för Kim? Enligt Antonovsky 
innebär begriplighet bland annat att 
kunna förutse vad som ska hända i en 
situation. Om man förstår situationen 
och vet vad den kan innebära ter den 
sig mer begriplig. Naturligtvis beror det 
på vad Kim har varit med om tidigare. 
Vi kan dock konstatera att ledarna inte 
lägger särkilt stor vikt vid att infor-
mera om idrotten, förklara hur den 
går till, vilka regler som är viktiga eller 
vad tanken är med olika övningar. För 
Kims del kan det innebära att upplevel-
sen av begriplighet möjligen inte blir så 
stor, eftersom ledarna inte säger särskilt 
mycket om vad som väntar. 

Kommer idrotten att framstå som 
hanterbar för Kim? Resurser, trygghet 
och kontroll är begrepp som förknip-
pas med hanterbarhet. Sannolikt har 
Kim resurser att hantera de övningar 
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och lekar som ledarna organiserar. 
De är oftast enkla och det är mycket 
möjligt att Kim prövat dem tidigare i 
skolan. Om Kim tycker att det känns 
viktigt att veta vem ledaren eller de 
andra i gruppen är för att känna sig 
trygg, kommer upplevelsen av hanter-
barhet att vara begränsad. 

Kommer idrotten att framstå som 
meningsfull för Kim? Antonovsky 
menar att delaktighet liksom att den 
situationen man befinner sig i känns 
utmanande, intressant och värd ett 
känslomässigt engagemang, är viktig 
för känslan av meningsfullhet. De till-
fällen då ledarna explicit berättade att 
de försökte göra barnen delaktiga var 
få. Samtliga ledare uppehöll sig dock 
vid hur roligt det är med idrott, och de 
betonade vikten av barnen uppfattade 
träningen som lustfylld och rolig. I den 
bemärkelsen är det gott hopp om att 
Kim ska känna att idrotten är menings-
full.

Öppnar ledarna idrottens dörrar? 
Avslutningsvis är det värt att upp-
märksamma att det är en komplex och 
grannlaga uppgift att vara idrottsledare 
för barn och ungdomar. De förvänt-

ningar och krav som ledare ställs inför 
är inte alltid uttalade och få ledare har 
optimal utbildning för det pedagogiska 
uppdrag som ett ledarskap innebär. 
Oftast befinner sig ledare också i ett 
sammanhang, i en idrottspraktik, där 
Handslagets tanke om att så många 
som möjligt ska vara med inte alltid 
dominerar. Trots det anstränger sig 
ledarna för öppna dörren för så många 
som möjligt. Deras intentioner är goda. 
Dock framstår det som att ledarna 
visserligen har de unga i fokus, men 
det är barnen och ungdomarna som 
ska anpassas efter idrottens behov och 
inte tvärt om. Därmed är det troligt att 
idrottens dörrar står på vid gavel för en 
del, och på glänt för andra. 
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