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Förord
SISU Idrottsutbildarnas uppdrag som idrottens studieförbund är att stimulera 
människors lärande. Vårt förhållningssätt till bildning, utbildning och lärande är 
att det handlar om livslånga processer, där vi utgår från människors olika insik-
ter, erfarenheter och förutsättningar. Mötet och samtalet är centrala kunskaps-
kanaler. Genom att skapa arenor för dessa möten och samtal skapas samtidigt 
vad som har visat sig vara goda lärandemiljöer. Eller som Peter Örn, tidigare 
bland annat partisekreterare och generalsekreterare, säger i boken Ända måls-
para gra fen (2013): ”Föreningslivet med politiken, folkbildningen och det huma-
nitära arbetet har varit mitt viktigaste universitet. Ibland känns det som jag har 
lärt mig allting inom den ideella sektorn även om jag pluggade i Lund en gång.”

För att lyckas i vårt arbete, att vara en resurs och kraft till idrottens utveckling, 
behöver vi känna till och förstå det sammanhang och de förutsättningar som 
gäller för dagens och morgondagens föreningsliv. Inte minst behöver vi känna 
till och förstå hur de förtroendevalda ser på sin egen kompetens i relation till 
sitt uppdrag. Många upplever exempelvis att kraven och förväntningarna på de 
förtroendevalda i styrelser och kommittéer ökar. 

Idrottsrörelsen har cirka 650 000 ledare. Det är fantastiskt många! Trots det 
upplever många idrottsföreningar att det är allt svårare att rekrytera personer 
till förtroendeposter. Kanske som en konsekvens av ökade krav? Kanske som 
en konsekvens av andra starka trender och krafter, som exempelvis en ökad 
kommersialisering, en ökad individualisering och en ökat behov av att synas 
i ”rätt” sammanhang? Trender och krafter som påverkar hur idrottsförening-
arna och deras förtroendevalda dels ser på sitt uppdrag, dels hur de väljer att 
göra för att leva upp till detta uppdrag.

För att SISU Idrottsutbildarna på bästa sätt ska kunna möta förtroendevaldas be-
hov och önskemål om utbildning och kompetensutveckling, så har vi frågat hur 
de förtroendevalda ser på sin egen kompetens och sitt behov av lärande. Vad an-
ser förtroendevalda att de behöver kunna eller lära sig för att klara sitt uppdrag? 

SISU Idrottsutbildarna har tillsammans med Riksidrottsförbundet gett Ola Seg-
nestam Larsson vid Ersta Sköndal högskola, IDEELL ARENA och Stockholms 
universitet uppdraget att genomföra denna studie. Ett stort tack till dig Ola och 
ett stort tack till alla andra som på olika sätt bidragit till att vi har en mycket 
intressant rapport med ett resultat som vi på olika sätt kommer att använda i 
vårt fortsatta arbete. 

Avslutningsvis vill vi utmana och uppmana förbund och föreningar att ta till sig 
innehållet i denna, ur flera perspektiv, mycket intressanta studie. Vad innebär 
resultaten för hur ni ser på kompetens och lärande? Vilka konsekvenser borde 
resultaten få för er egen utbildningsverksamhet? Till denna rapport finns ett 
samtalsunderlag med dessa och andra frågor. Underlaget laddas enkelt hem via 
sisuidrottsutbildarna.se under fliken Idrottens föreningslära. 

Stockholm i mars 2014
Karin Karlsson
SISU Idrottsutbildarna, Verksamhetschef
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Sammanfattning

Syftet med den här studien är att undersöka, beskriva och analysera hur 
förtroendevalda upplever sin existerande kompetens och behov av lärande 
för att kunna uppfylla och utveckla den ideella styrelsens uppdrag. Det em-
piriska materialet utgörs av intervjuer med och enkätsvar från ett statistiskt 
representativt urval av ordförande i idrottsföreningar. I kvalitativa inter-
vjuer och en större enkätundersökning har respondenterna besvarat frågor 
om sin bakgrund, erfarenhet av styrelseuppdrag, kompetens och erfarenhet 
samt syn på drivkrafter och former för utbildning.

Ett antal empiriska resultat utmanar rådande strukturer och föreställningar 
om förtroendevalda och deras kompetens. Ett av dessa resultat är att de för-
troendevalda verkar värdesätta kompetens från sin nuvarande eller tidigare 
sysselsättning framför kompetens från att verka som förtroendevald eller 
från föreningsutbildningar. Ett annat är att de förtroendevalda uppmuntrar 
varandra att delta i föreningsutbildningar samtidigt som kompetensutveck-
ling har en låg prioritet. Respondenterna är också mycket nöjda med det 
existerande utbudet av utbildningar som finns idag men det är paradoxalt 
nog bara ett mindre antal som planerar att delta i föreningsutbildningar 
inom den närmaste framtiden.

Dessa empiriska resultat utmanar en traditionell föreställning om fören-
ingsutbildningens roll för föreningarna och kan i förlängningen komma att 
förändra de ideella styrelsernas funktion i de ideella organisationerna. För 
att närma sig dessa resultat placeras studien i ett större sammanhang, där 
de förtroendevalda både kan ses som det svenska civilsamhällets kärntrupp 
och som den traditionella folkrörelsens sista bastion. 

Studien avslutas med ett antal rekommendationer för hur man kan främja 
att idrottsföreningarnas styrelser bidrar till att uppfylla och utveckla sitt 
uppdrag. Det handlar dels om rekommendationer för att utveckla utbild-
ningsinsatserna. Dessa rekommendationer tar fasta på vad respondenterna 
till exempel anser vara relevanta ämnen och fungerande pedagogiska former 
för kompetensutveckling. Det handlar också om förslag till att stärka sty-
relserna med andra medel, till exempel genom att uppmuntra fler att verka 
som förtroendevalda eller att rekrytera personer med efterfrågad kompe-
tens. Studien avslutas med en mer kritisk reflektion kring frågan om styrel-
serna bör utvecklas.
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Introduktion

Det svenska civilsamhället genomgår ett stort antal förändringar. Det dis-
kuteras till exempel i forskningen att det svenska samhällskontraktet – och 
civilsamhället med det – befinner sig i en omvandling (Wijkström, 2012), 
att civilsamhällets bidrag till samhället håller på att omprövas (Hvenmark, 
2012) samt att den representativa demokratin ersätts av en övervaknings-
demokrati med tydliga konsekvenser för civilsamhällets roll och betydelse 
(Trägårdh et al., 2013). Civilsamhällets organisationer påverkas av dessa 
förändringar, men bidrar också genom att vara en drivkraft bakom vissa 
av dessa samhälleliga förändringar. Det handlar bland annat om organi-
satoriska trender som ”företagisering”, ”föreningsering” och politisering 
(Brunsson, 1998); fler organisationer med färre människor (Papakostas, 
2012); en brist på akademiska utbildningar med fokus på civilsamhällets 
angelägenheter (Hvenmark och Segnestam Larsson, 2011b); en rörelse mot 
ett mer reflexivt och sporadiskt ideellt engagemang (Henriksen, 2013) samt 
medlemskapets omvandling (Einarsson och Hvenmark, 2012). Sammanta-
get gör dessa förändringar och trender att det finns de forskare som menar 
att det svenska civilsamhället står vid ett vägskäl, där organisationer och 
aktörer har att välja mellan en väg som betonar folkrörelsernas historiska 
och traditionella roll eller en väg som leder till omprövning, förnyelse och 
nya utmaningar (Wijkström och Zimmer, 2011). 

Mitt i detta vägskäl står de ideella organisationernas förtroendevalda. I en 
formell och historisk bemärkelse har de förtroendevalda alltid uppburit en 
central roll. Denna roll har färgats av föreställningar om folkrörelsens histo-
riska ställning i samhällets utveckling tillsammans med hierarkiska idéer om 
organisationer i allmänhet och ideella organisationer i synnerhet. Till detta 
kommer synen på den ideella styrelsen. I ett folkrörelseperspektiv är det den 
ideella styrelsen och de förtroendevalda som är de som är utsedda och for-
mellt tillsatta för att hantera flertalet av de förändringar och omvandlingar 
som nämns ovan (Hvenmark och Wijkström, 2004; Hvenmark, 2008; Ols-
son et al., 2009). En illustration på denna typ av perspektiv kan hämtas från 
en nyligen publicerad handbok om styrelsearbete i ideella organisationer. I 
boken framkommer det exempelvis att det är styrelsen som är ytterst ansva-
rig för den verksamhet som bedrivs och att det därför är ytterst viktigt att 
styrelsen följer de formella krav som ställs från samhälle, medlemmar och 
andra intressenter (Albanson et al., 2013).

Förutom att de förtroendevalda står mitt i detta vägskäl kan man också 
beskriva dem som civilsamhällets kärntrupp. Från denna studie och andra 
undersökningar vet vi att de förtroendevalda är mitt uppe i livet, arbetar 
heltid, har barn, utövar olika aktiviteter på fritiden samtidigt som de tillhör 
den medborgerliga grupp som arbetar mest timmar som frivilliga per månad 
(Svedberg et al., 2010). Till detta kommer att det i Sverige finns en stark 
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koppling mellan att arbeta ideellt, vara medlem och att få möjligheter till in-
flytande genom demokratiska processer. En stor andel av det ideella arbetet i 
Sverige utförs följaktligen av denna grupp, med fokus på insatser som styrel-
seuppdrag och administration. Med tanke på de förtroendevaldas ställning i 
det svenska civilsamhället, deras betydelse för processer som demokrati och 
politisk påverkan samt omfattningen på deras ideella engagemang är det 
inte bara möjligt utan antagligen träffande att beskriva de förtroendevalda 
som civilsamhällets kärngrupp.

De förtroendevaldas centrala och formella roll utmanas dock av de stora 
förändringar som påverkar det svenska civilsamhället, och man skulle kun-
na uttrycka det som att vägskälet snarare borde beskrivas som stormens 
öga. Den metaforiska förflyttningen, från ett vägskäl till stormens öga, på-
verkar också hur man ser de förtroendevalda och deras betydelse. Samtidigt 
som de förtroendevalda kan sägas tjänstgöra som civilsamhällets kärntrupp 
antyder de samhälleliga och sektoriella stormbyarna samt utsagor från de 
förtroendevalda själva att de i själva verket kan vara den traditionella folk-
rörelsens sista bastion. Flera av bidragen i de refererade publikationerna 
ovan visar exempelvis hur nya organisationsformer och -strukturer växer 
fram som en reaktion eller en konsekvens av de traditionella folkrörelsernas 
omvandling. Det pratas om hybrider, sociala företag och medlemslösa orga-
nisationer (Papakostas, 2012), som i olika organisatoriska former utmanar 
folkrörelsens – och därmed indirekt också de förtroendevaldas – ställning i 
det svenska civilsamhället.

Det finns även forskning som explicit visar att de förtroendevaldas en gång i 
tiden så självklara ställning i det svenska civilsamhället håller på att omprö-
vas. Exempelvis menar en studie att den reella makten i ideella organisatio-
ner alltmer innehas av de anställda medan de förtroendevalda enbart tillåts 
förvalta ansvar och inflytande i en mer formell mening (von Essen, 2012). 
De förtroendevalda själva ger också uttryck för att faktorer i deras omgiv-
ning håller på att ändras. En återkommande åsikt är att de förtroendevalda 
upplever att allt fler och högre krav ställs på dem och deras uppdrag. Det 
finns också en uttalad oro för att det är svårare att rekrytera och motivera 
personer till att verka som förtroendevalda. När det gäller det senare skulle 
detta kunna ses som en reaktion på de förändringar som sker. Omvälvande 
förändringar och upplevelser av högre krav kan leda till att det blir färre 
som är beredda att axla rollen som förtroendevald i en ideell organisation.

Till förändringar i civilsamhället, upplevelser hos de förtroendevalda själva 
samt forskning om rubbningar i makten inom de ideella organisationerna 
kan också läggas en perspektivförskjutning i samtalet kring de ideella orga-
nisationerna. Från att forskningen och debatten om de förtroendevalda har 
fokuserat på styrelserna och deras bidrag till styrningen av de ideella orga-
nisationerna är alltfler övertygade om att man bör studera och analysera 
de ideella organisationerna ur ett bredare styrningsperspektiv (Cornforth, 
2012). Till sin hjälp använder dessa aktörer det engelska, och något svårö-
versatta, begreppet ”governance”. Med hjälp av begreppet lyfts fram hur 
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flera olika aktörer, inom och utom organisationer, är delaktiga i styrningen 
av organisationer. Konsekvensen är att styrelserna och de förtroendevalda 
reduceras till och alltmer uppfattas som en av flera grupper som påverkar 
de ideella organisationerna. Det är oklart om denna förändring enbart ska 
ses som en perspektivförskjutning i forskningens syn på den ideella styrel-
sens roll eller om den ska ses som ett uttryck för mer eller mindre medvetna 
förändringar av en konkret natur av de förtroendevaldas roll i de ideella 
organisationerna.

Syfte och frågeställningar
Utifrån genomgången ovan kan frågor ställas kring hur de förtroendevalda 
själva hanterar sin existens i stormens öga. Ska man se dem som ett av 
folkrörelsens fundament, som står stadigt i stormen och pekar ut riktningen 
inför framtiden? Kanske ska man istället se dem som folkrörelsens sista 
bastion, vilken är dömd till att anta en mer symbolisk roll i de ideella or-
ganisationerna? Eller är det rent av så att det är de förtroendevalda som 
är förändringsagenter i dessa omvandlingar av det svenska civilsamhället, 
som är den grupp av aktörer som importerar influenser utifrån och driver 
organisatoriska trender som politisering och ”företagisering” av de ideella 
organisationerna?

I denna studie kommer jag att fokusera på hur de förtroendevalda hanterar 
stormens öga i relation till framför allt sin kompetens och sitt behov av 
lärande. Synen på kompetens och behov av lärande kan också ses som en 
indikator för de sektoriella och organisatoriska förändringar som bevittnas. 
Syftet med studien är avgränsat till att undersöka, beskriva och analysera 
hur förtroendevalda i idrottsföreningar upplever sin existerande kompetens 
och behov av lärande för att kunna uppfylla och utveckla styrelsens upp-
drag. Dock ska studiens syfte förstås utifrån det bredare sammanhang som 
har skisserats ovan och studiens resultat kommer att analyseras med hjälp 
av ett sådant perspektiv.

Mot bakgrund av detta har jag valt att inom ramen för denna studie ställa 
frågor direkt till de förtroendevalda för att granska hur de ser på sin kom-
petens och sitt behov av lärande för att uppfylla och utveckla styrelsens 
uppdrag. Exempel på frågeställningar av intresse inkluderade: Hur ser de på 
sin kompetens och sitt behov av lärande? Vad anser de att de behöver kunna 
eller lära sig för att uppfylla styrelseuppdraget? Upplever de ökade krav och 
att det är svårare att rekrytera ledamöter till styrelseuppdragen? Målet med 
studien är ytterst att bidra med kunskap om hur olika aktörer kan under-
lätta för de förtroendevalda att uppfylla och utveckla styrelsens uppdrag.

Tidigare forskning om förtroendevalda
När det gäller tidigare forskning om förtroendevalda kan det konstateras att 
forskningen utifrån ett svenskt perspektiv är ytterst begränsad. Ett exempel 
är en studie om medlemskapet inom vilken en begränsad del lyfter fram 
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förtroendevalda (Einarsson, 2012b). Det begränsade antalet studier om 
förtroendevalda i en svensk kontext gör att jämförelser med annan svensk 
forskning får göras utifrån andra aspekter, till exempel att jämföra förtroen-
devalda med medlemmar eller personer som arbetar ideellt.

Förtroendevalda som medlemmar och som ideellt arbete

Sedan några år tillbaka bedrivs ett antal forskningsprojekt kring medlem-
mar, medlemskap och dess organisatoriska konsekvenser i en svensk kon-
text. Forskningen om medlemmar motiveras med dess särställning i det 
svenska civilsamhället och att medlemskapet utgör ett av fundamenten i 
den svenska folkrörelsetraditionen (Wijkström och Lundström, 2002). Ett 
par större forskningsprojekt har således studerat medlemskapet som en 
relation mellan individ och organisation, där det ena projektet lyfte fram 
organisationens perspektiv (Hvenmark, 2008) och det andra medlemmens 
perspektiv (Einarsson, 2012b). Ett antal publikationer från det senaste året 
indikerar också att medlemskapet och dess relation till ideella organisatio-
ner genomgår förändringar. En av dessa förändringar är farhågor om sjun-
kande medlemsantal i det svenska civilsamhället. I ett kapitel i en nyutgiven 
antologi om civilsamhällets betydelse för samhällskontraktet diskuterar för-
fattarna således betydelsen av denna trend för organisationslivet (Einarsson 
och Hvenmark, 2012). Ett annat kapitel visar att sjunkande medlemsantal 
kan vara en konsekvens av förändringar i organisationerna snarare än hos 
individerna (Papakostas, 2012). Utifrån dessa publikationer är det rimligt 
att fråga sig huruvida denna typ av tendenser även är giltiga för de förtro-
endevalda och relationen mellan de förtroendevalda och organisationerna. 
Behöver kommande forskning diskutera hur engagemang och föreningsliv 
kommer att te sig ”efter” de förtroendevalda? Kan tecken på ett vikande 
engagemang från de förtroendevalda ses som ett utfall av förändringar hos 
organisationerna snarare än hos de förtroendevalda?

Sverige har en relativt lång tradition av att studera ideellt arbete, vilka som 
utför ideellt arbete och varför de gör det. Exempelvis har det ideella arbe-
tets fenomenologi avhandlats utifrån ett livsåskådningsperspektiv (von Es-
sen, 2008). En studie undersöker återkommande de svenska medborgarnas 
frivilliga och informella insatser eller vad som definieras som människors 
obetalda engagemang utanför arbetslivet (Svedberg et al., 2010). En möjlig 
ingång till studier om förtroendevalda kan med andra ord göras utifrån en 
jämförelse mellan ideellt arbete i allmänhet och att förstå förtroendevalda 
som en specifik form av ideellt arbete. Jämförelser mellan ideellt arbete och 
de förtroendevaldas insatser kan framför allt göras utifrån aspekter som 
rör vilka som gör insatser samt värderingar och motiv till ideellt arbete. 
Likheter och skillnader mellan dem som arbetar ideellt i Sverige och de för-
troendevalda i idrottsföreningar kommer därför att vara av återkommande 
intresse i denna rapport.
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Internationella jämförelser

Kunskap och erfarenheter från forskning om utbildning, kompetens och lä-
rande i andra typer av ideella organisationer i Sverige och i andra länder kan 
också bidra till tolkningen av studiens resultat. I USA finns det exempelvis 
forskning som sträcker sig några decennier tillbaka i tiden om utbildning 
av ledare och chefer i ideella organisationer (Young, 1987; Mirabella et al., 
2007). Även i länder som Norge och Sverige diskuteras alltmer betydelsen 
av kompetens och lärande i ideella organisationer (Hvenmark och Segne-
stam Larsson, 2011a; Hvenmark och Segnestam Larsson, 2012).

Ett internationellt forskningsområde av intresse för denna studie är styrning 
av ideella organisationer. Några forskare har bland annat studerat relatio-
nen mellan styrelsers sammansättning i ideella organisationer och organisa-
torisk effektivitet (Callen et al., 2003). Andra har undersökt sammansätt-
ningen av styrelsen och dess inverkan på organisationens legitimitet (Abzug 
och Galaskiewicz, 2001). Ytterligare studier har fokuserat på graden av 
styrelsers deltagande i det strategiska och ekonomiska arbetet (Siciliano, 
2007), styrelsens roll och ansvar (Miller-Millesen, 2003; Brown och Chao, 
2010) samt motiv till att styrelseledamöter väljer att engagera sig i styrelser 
(Inglis och Cleave, 2006).

Ett forskningsområde av särskilt intresse för denna studie är relationen mel-
lan kompetens och ideella styrelser. En översikt av fältet visar att forskning-
en till endast en begränsad del har studerat förtroendevaldas kompetenser 
i ideella styrelser (Brown, 2010). Det finns dock några publikationer av be-
tydelse för denna studie. Exempelvis identifierar en text vilka kompetenser 
effektiva förtroendevalda bör ha (Balduck et al., 2010). Baserat på resultatet 
menar författarna att ideella organisationer måste bli bättre på att matcha 
kompetens hos enskilda individer i relation till föreningens uppdrag. En 
annan artikel undersöker hur styrelseordförande uppfattas som ledare och 
vilket inflytande deras ledarskap kan ha på deras omgivning (Harrison och 
Murray, 2012). En tredje artikel undersöker styrelseledamöters självförtro-
ende i relation till strategi och ekonomi (Brown, 2012). Resultatet visar att 
variabler som kön, tidigare erfarenhet som ideell styrelseledamot, uppdrag 
i andra ideella styrelser och utbildning var de mest konsekventa indikato-
rerna för styrelseledamöternas upplevelse av självförtroende och deltagande 
i styrelsearbetet.

En kommentar till dessa studier från ett nordiskt och svenskt perspektiv 
är att de har fokus på styrelsers effektivitet i relation till organisationens 
uppdrag och organisationens resultat. Jag menar att detta fokus styr både 
studiernas inriktning och resultat. Från ett svenskt håll kan detta upplevas 
som något apart, eftersom andra värden med styrelser och föreningar be-
tonas hos oss, inklusive demokrati, socialt kapital och tillit. En studie från 
Österrike har analyserat olika diskurser inom litteratur som fokuserar på 
styrning av ideella organisationer, och visar följaktligen att det existerar oli-
ka perspektiv på styrelser i ideella organisationer (Maier och Meyer, 2011).
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Om studiens genomförande
Genomgången av tidigare forskning ovan visar att forskning om förtroen-
devalda utifrån ett svenskt perspektiv är ytterst begränsad. Den här studien 
bidrar därmed till forskningsfältet om ideella organisationer och civilsam-
hället genom att explicit fokusera på de förtroendevalda i ideella styrelser. 
Med tanke på att förtroendevalda som empiriskt fenomen är ett relativt 
obeträtt område blir det därför viktigt att explorativt utforska fenomenet 
genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Studiens 
empiriska material utgörs därför av intervjuer med och enkätsvar från ett 
statistiskt representativt urval av ordförande i idrottsföreningar.

Studiens genomförande var uppdelat i fyra steg: förberedande intervjuer, 
enkätundersökning, tolkande intervjuer och analys. Under våren 2012 ge-
nomfördes 14 intervjuer med ordförande i idrottsföreningar. I fokus för 
intervjuerna stod frågor om de förtroendevaldas kompetens och lärande i 
relation till uppdragets uppfyllande och utveckling. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. I och med att intervjuernas främsta mål var att bidra 
till att utveckla enkätundersökningen präglades urvalet av respondenter av 
bredd och variation. Exempelvis bodde respondenterna i små och större 
orter, från söder till norr i Sverige och sex var kvinnor. Utdrag från några av 
dessa intervjuer redovisas i denna rapport.

Frågorna i enkäten utvecklades i samarbete med studiens referensgrupp och 
har stora likheter med motsvarande undersökningar samt testades på ett be-
gränsat antal individer. Ett antal övergripande frågeställningar formulerades 
initialt och har fungerat som underlag för utformningen av enkäten:

• Vilka är de förtroendevalda?

• Vilka var och är motiven till att verka ideellt som förtroendevald?

• Hur ser de förtroendevalda på styrelsens uppdrag?

• Vad behöver de förtroendevalda kunna och lära sig för att uppfylla och 
utveckla uppdraget?

• Vilka drivkrafter och former bidrar till den förtroendevaldas lärande?

• Hur ser förtroendevalda på det existerande utbudet av kurser?

Undersökningen genomfördes med hjälp av Riksidrottsförbundets webb-
baserade enkätverktyg, Questback.

Med hjälp av Riksidrottsförbundets föreningsregister i verktyget IdrottOn-
line gjordes ett urval av ordförande i idrottsföreningar. I registret fanns det 
vid tillfället för urvalet 20 541 idrottsföreningar och 14 786 ordförande 
(hösten 2012). Ett systematiskt bortfall i undersökningen var att endast 11 
439 ordförande hade e-postadresser. Utifrån de 11 439 personerna gjordes 
ett obundet, slumpmässigt urval om 2 271 personer (nästan 20 procent). 
Urvalet av ordförande kontaktades via e-post. Den första kontakten inklu-
derade information om studien och en länk till den elektroniska enkäten. 
Vid två separata tillfällen uppmanades de som inte hade svarat att delta i 
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studien. Efter dessa kontakter avslutades enkätundersökningen. Under en-
kätundersökningens gång uppgav 43 personer olika skäl för att inte svara 
på enkäten. 971 personer svarade på enkäten. Av dessa var 74 personer 
inte ordförande och nio personer var ordförande i specialförbund och/eller 
specialdistriktsförbund. Med hjälp av dessa siffror kan nettourval (2 145), 
antal nettosvar (888) samt svarsfrekvensen (41 procent) räknas ut.

Utifrån en sammanställning och analys av enkätundersökningen genomför-
des ett antal kompletterande intervjuer under sommaren 2013. Syftet var 
att få en djupare förståelse för några av undersökningsresultaten. Urvalet 
av respondenter präglades återigen av bredd och variation, det vill säga am-
bitionen var att intervjua personer från olika delar av Sverige, kvinnor och 
män och i olika åldrar. Även dessa intervjuer spelades in och transkribera-
des. Totalt genomfördes 15 intervjuer, varav sju med kvinnor.

Med hjälp av de förberedande och tolkande intervjuerna, en sammanställ-
ning av enkätundersökningen samt en enklare statistisk bearbetning analy-
serades de empiriska resultaten i det fjärde steget. I analysen har jag också 
tagit tidigare forskning till hjälp som ett instrument att närma mig och tolka 
resultaten från studien. I nästa steg av denna rapport redovisas resultaten 
av studien utifrån ett antal dimensioner, inklusive bland annat vilka de för-
troendevalda är och vilka motiv de har till att verka som förtroendevalda.
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Vilka är de förtroendevalda?

Vilka är de förtroendevalda som har deltagit i denna studie? Det finns flera 
skäl till varför det är intressant att ställa frågor om de svarandes bakgrund. 
Ett av dem är att det möjliggör analyser av vilka som har svarat på vissa 
frågor och på ett visst sätt. Kan man skönja mönster i svaren på enkätunder-
sökningen? Finns det tendenser till att de som är äldre, yngre och så vidare 
svarar på ett visst sätt? Ett annat skäl är att det ökar vår kunskap om vilka 
som är förtroendevalda i idrottsföreningar, men också i förlängningen i det 
svenska civilsamhället. Som tidigare har redovisats i denna text finns det 
relativt lite forskning om de förtroendevalda i Sverige och mer kunskap är 
därför eftersträvansvärt. I enkäten ställdes följaktligen frågor om de svaran-
des kön, ålder, boende, arbetslivserfarenhet med mera. Dessa bakgrundsva-
riabler redovisas nedan.

Bakgrund
I denna del redovisas svaren på de bakgrundsvariabler som ingick i enkät-
undersökningen. Det handlar om exempelvis kön, ålder, huvudsaklig sys-
selsättning, utbildning och boende. Jag börjar med att redovisa variabeln 
kön. Cirka tre av fyra ordförande har svarat att de är män och cirka en av 
fyra att de är kvinnor. Att ordförande i idrottsföreningar till största delen 
är män skiljer sig från dem som arbetar ideellt i Sverige, där det är ungefär 
lika många kvinnor som män (Svedberg et al., 2010). Dock gäller det endast 
för ideellt arbete överlag, en mer detaljerad analys av olika funktioner kan 
tänkas resultera i mer snedvridna könsfördelningar (Socialstyrelsen, 2004).

Respondenternas genomsnittsålder är 49,2 år, men åldern varierar mel-
lan respondenterna (n=888). Exempelvis är den yngsta respondenten 15 
år medan den äldsta är 82 år. Genomsnittsåldern skiljer sig från genom-
snittsåldern för dem som arbetar frivilligt i Sverige, där de förtroendevalda 
i idrottsföreningar är äldre.

Jag frågade också om var respondenterna bor (se tabell 1). Ungefär en av 
fyra ordförande bor i en stad eller större tätort, men fördelningen är jämn 
mellan de olika svarsalternativen, från landsbygd eller liten tätort till stor-
stad. Detta boendemönster liknar i hög grad det som gäller för dem som ar-
betar frivilligt i Sverige. Urvalet av respondenter i denna studie representerar 
därmed olika boendeorter i Sverige och stämmer överens med andra studier 
av personer som arbetar frivilligt.
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Tabell 1. Respondenternas boendeort.

Jag bor i… Antal Procent

Stad/större tätort (10 001-50 000 invånare) 218  25 %

Landsbygd/liten tätort (upp till 2 000 invånare) 190  21 %

Större stad (50 001-200 000 invånare) 173  19 %

Medelstor tätort (2 001-10 000 invånare) 150  17 %

Storstad (mer än 200 001 invånare) 150  17 %

Inget svar   7   1 %

Totalt 888 100 %

När det gäller huvudsaklig sysselsättning förvärvsarbetar nästan tre av fyra 
ordförande heltid. Drygt 10 procent är ålderspensionärer och knappt 10 
procent förvärvsarbetar deltid. Övriga respondenter anger att de exempel-
vis är arbetslösa, föräldralediga eller sköter eget hushåll. I detta avseende 
skiljer sig inte de förtroendevalda i idrottsföreningar från dem som arbetar 
frivilligt i Sverige, där den största gruppen av frivilliga också arbetar heltid.

Jag frågade också om vilken typ av organisation de förtroendevalda har ar-
betat i. Anledningen till denna fråga har att göra med den pågående diskus-
sionen om för- och nackdelar med att ideella organisationer företagiseras 
eller politiseras (se exempelvis Brunsson, 1998). Att ideella organisationer 
företagiseras innebär att de lånar idéer och modeller från företagsvärlden 
när det gäller organisering och ledarskap. Det finns ett liknande mönster för 
politiseringen, med den skillnaden att det i dessa fall är de offentliga organi-
sationerna som står som förebild. 

En möjlig källa till att ideella organisationer lånar organisatoriska idéer och 
modeller från andra typer av organisationer kan exempelvis vara via de för-
troendevaldas yrkeserfarenheter. Svar som antyder att de förtroendevalda 
både arbetar i andra typer av organisationer och att de värdesätter dessa 
erfarenheter även när det gäller att verka som förtroendevald skulle kunna 
tas som intäkt för att de förtroendevalda de facto agerar som förändringsa-
genter i de processer som anses omvandla de ideella organisationerna. En 
annan källa till influenser, som har diskuterats i forskningen, är att olika 
former av utbildningar kan fungera som en kanal för influenser från andra 
former av organisationer (Hvenmark och Segnestam Larsson, 2011b). 

I huvudsak har de svarande arbetat i företag (59 procent), offentliga organi-
sationer (23 procent) och ideella föreningar (14 procent), se tabell 2. Reste-
rande respondenter har angett egna alternativ, valt att inte svara på frågan 
eller angett svarsalternativet stiftelse. Längre fram i denna text kommer jag 
att diskutera och utveckla resonemanget kring relationen mellan typ av or-
ganisation och de erfarenheter som de förtroendevalda har med sig därifrån.
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Tabell 2. Typ av organisation som respondenterna har arbetat i.

Typ av organisation Antal Procent

Företag 522  59 %

Ideell förening 122  14 %

Offentlig organisation 201  23 %

Stiftelse   2   0 %

Övrigt  41   5 %

Totalt 888 100 %

Om jag stannar upp och sammanfattar de förtroendevaldas bakgrundsvari-
abler kan en bild av den typiske förtroendevalde skisseras. Fram träder en 
bild av den ”typiske” ordföranden som en man som är ca 49 år gammal, bor 
i en större tätort och som förvärvsarbetar heltid med i huvudsak erfarenhe-
ter från företagsvärlden.

Erfarenhet av styrelsearbete
En viktig del av att kartlägga vilka de förtroendevalda är handlar om att 
fråga om deras erfarenheter av styrelsearbete i de ideella organisationerna. 
Den enskilda individens kompetens och behov av lärande för att uppfylla 
och utveckla styrelseuppdraget antas i denna studie vara beroende av om-
fattningen på erfarenhet från att verka som förtroendevald i ideella styrelser. 
Genom att fråga om dessa faktorer kan jag också undersöka hur dessa rela-
tioner ser ut. I detta avsnitt redovisar jag därför svaren på enkätfrågor om 
olika aspekter av individens erfarenhet av styrelsearbete.

Jag började med att fråga om funktion i den nuvarande styrelsen. Respon-
denterna har fått ta ställning till vilka funktioner de har haft som förtroende-
valda. De har framför allt erfarenhet av att verka som ordförande, ledamot 
och valberedning i sina uppdrag som förtroendevald (se diagram 1). Drygt 
åtta förtroendevalda av tio har erfarenhet av att verka som ordförande och 
sju av tio som sekreterare.

Revisor

Kassör

Vice ordförande

Sekreterare

Valberedning

Ledamot

Ordförande

100 %8040 60200

Diagram 1. Respondenternas erfarenhet av styrelseuppdrag (n=888).
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En annan fråga berörde hur många år de svarande har suttit i nuvarande 
styrelse oavsett funktion. I genomsnitt har de svarande suttit i styrelsen i 
drygt åtta år oavsett roll. Det är dock en stor skillnad mellan de svarande, 
där den som har varit med längst har varit verksam i den nuvarande styrel-
sen i 56 år och den som har varit verksam kortast tid har precis blivit invald.

De svarande lägger också en del tid i månaden på sitt styrelseuppdrag (se 
diagram 2). 25 procent anger att de lägger ned mellan sex och tio timmar i 
månaden, nära 19 procent mellan noll och fem timmar och drygt 15 procent 
mellan 11 och 15 timmar i månaden. 16 procent lägger ned mellan 26 och 
30 eller fler timmar i månaden. Genomsnittlig nedlagd tid per månad är 
något lägre än bland de ideellt arbetande i Sverige överlag.

26–30 timmar i månaden

21–25 timmar i månaden

16–20 timmar i månaden

11–15 timmar i månaden

6–10 timmar i månaden

0–5 timmar i månaden

50 %2515 20100 5

Diagram 2. Antal timmar per månad som respondenterna lägger på styrelseuppdraget i 
denna styrelse (n=797).

Jag frågade också om de förtroendevalda är aktiva i styrelser i andra för-
eningar. Knappt fyra av tio personer är förtroendevalda i andra föreningar 
(n=372). Av de som är förtroendevalda i andra styrelser anger nära 19 pro-
cent att de lägger mellan noll och fem timmar i månaden på att verka som 
förtroendevald i andra styrelser, 10 procent mellan sex och tio timmar och 4 
procent mellan 11 och 15 timmar i månaden (se diagram 3).

26–30 timmar i månaden

21–25 timmar i månaden

16–20 timmar i månaden

11–15 timmar i månaden

6–10 timmar i månaden

0–5 timmar i månaden

200

Antal

1501000 20

Diagram 3. Antal timmar per månad som respondenterna lägger på styrelseuppdraget i 
andra styrelser (n=372).
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Det faktum att de svarande i viss grad också är verksamma i andra förening-
ar kan tas som stöd för resonemanget att denna grupp av individer hör till 
civilsamhällets kärntrupp. I inledningen av denna rapport argumenterade 
jag för att många av de förtroendevalda är mitt uppe i livet, arbetar heltid 
och samtidigt verkar ideellt. Till detta kan jag nu också foga in resultatet att 
de även till viss del är verksamma ideellt i andra styrelser.

Det är en stor spridning mellan de svarande när det gäller hur många år de 
har verkat som förtroendevalda i sina liv (se diagram 4). Knappt 20 procent 
har varit förtroendevalda mellan sex och tio år i sina liv, ca 17 procent mel-
lan 11 och 15 år och drygt 15 procent har varit förtroendevalda i mindre än 
fem år. Ungefär 10 procent har varit förtroendevalda i mellan 26 till 30 år 
och drygt 10 procent har varit det i 30 år eller mer.

26–30 år

21–25 år

16–20 år

11–15 år

6–10 år

0–5 år

20 %151050

Diagram 4. Antal år som respondenterna har varit förtroendevalda överhuvudtaget (n=773).

Sammantaget har den ”typiske” ordföranden bland de svarande varit för-
troendevald i denna styrelse i drygt åtta år, personen lägger mellan sex och 
tio timmar i månaden på sitt uppdrag, har varit förtroendevald i andra sty-
relser i mindre utsträckning, framför allt som ordförande, och har då lagt 
mellan noll och fem timmar i månaden på det uppdraget samt har varit 
förtroendevald mellan sex och tio år sammantaget i sitt liv.

Egenskaper hos föreningarna
Undersökningen fokuserar på de förtroendevalda. En av konsekvenserna av 
detta är att jag har valt att fråga mindre om de föreningar i vilka de förtro-
endevalda verkar. Några frågor har dock inkluderats i enkäten: vilken typ 
av idrott som föreningen organiserar, om antal medlemmar och anställda 
samt om den ekonomiska omsättningen. Anledningen till att jag frågar om 
dessa aspekter av föreningen är för att undersöka om det finns en relation 
mellan hur de förtroendevalda svarar och storleken på föreningen. Det är 
rimligt att tänka sig att förtroendevalda i större föreningar har en annan syn 
på kompetens och lärande för att uppfylla och utveckla styrelseuppdraget.

När det gäller typ av idrott organiserar ungefär en tredjedel av de föreningar 
som ingår i undersökningen individuella idrotter, en tredjedel lagidrotter 
och en tredjedel både individuella och lagidrotter (se diagram 5).
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Diagram 5. Typ av idrott som föreningarna ägnar sig åt (n=888).

Den genomsnittliga föreningen har ungefär 378 medlemmar men variatio-
nen är stor, där den största föreningen i urvalet har 20 000 och den minsta 
anger att den har noll medlemmar.

När det gäller anställda har den genomsnittliga föreningen en heltids- och 
en deltidsanställd (n=888). Variationen i antalet anställda är relativt stor. 
Den största föreningen har ca 30 heltids- och 100 deltidsanställda medan 
den minsta föreningen anger att den inte har några anställda.

Slutligen omsätter den genomsnittliga föreningen 1 miljon kronor per år 
(n=888). Den största föreningen i urvalet omsätter dock 36 miljoner kronor 
och den minsta anger att den saknar ekonomisk omsättning.

Inget svar 1 %

Både individuell och
lagidrott 36 %

Individuell 34 %

Lagidrott 30 %

Totalt 100 %
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Motiv till att verka som förtroendevald

En viktig aspekt kring förtroendevalda rör motiv till varför individen valde 
att börja samt väljer att fortsätta att verka som förtroendevald. Aspekten 
berör dels värderingsfrågor, något tillspetsat: arbetar människor ideellt av 
egoistiska eller altruistiska skäl? Dels handlar det om hur individer förstår 
och förklarar sina egna handlingar i ett organisatoriskt och samhälleligt 
sammanhang. Till slut finns det mer instrumentella skäl till att undersöka 
de förtroendevaldas motiv för att åta sig styrelseuppdrag. Om organisatio-
nerna bättre förstår de förtroendevaldas motiv kan det underlätta att rekry-
tera och behålla de förtroendevalda. Med inspiration från tidigare forskning 
(exempelvis Jeppson Grassman, 1997; von Essen, 2008) och utifrån resultat 
från enkäten och intervjuerna redovisar jag här motiven till att verka som 
förtroendevald. Jag har valt att dela upp redovisningen i tre delar: person-
liga respektive yttre motiv till att bli invald och slutligen motiv till att fort-
sätta verka som förtroendevald.

Personliga motiv till att bli invald
Jag börjar med de personliga motiven och redovisar resultaten nedan (se 
diagram 6). De personliga motiven försöker fånga aspekter kring att börja 
verka som förtroendevald som har att göra med den svarandes interna in-
tentioner kring sitt uppdrag. De personliga motiven rör sig från egoistiska 
över sociala till altruistiska skäl. Svarsalternativen stämmer inte och stäm-
mer till liten del respektive stämmer till stor del/stämmer helt har slagits 
ihop i diagrammet. Respondenterna kunde också fylla i fler än ett alternativ.

De viktigaste så kallade personliga motiven till att tacka ja till att bli invald 
i den styrelse de svarande nu verkar i är att de 1) ville göra nytta för andra, 
2) ville stödja idrotten och 3) ville bidra till att uppfylla föreningens mål. De 
svarande är tydliga med att de personliga motiven i låg utsträckning hade 
att göra med att ha något att göra, att de ville påverka samhället politiskt, 
att de ville lära känna nya människor eller att de ville skaffa sig meriter 
och kontakter. I en enkel analys av svaren går det att utröna att de för-
troendevalda i idrottsföreningar motiverades av skäl som hänger ihop med 
det lokala sammanhanget mer än av individuella eller samhälleliga skäl. 
Allmänna påståenden om att individer i allt ökande grad drivs av egoistiska 
skäl stämmer med andra ord illa med motiv till att börja verka som förtro-
endevald i en idrottsförening.

Med hjälp av information om vilka som har deltagit i denna studie kan jag 
analysera relationen mellan de personliga motiven och bakgrundsvariabler. 
Denna typ av analys handlar endast om samvariation i svaren och säger 
ingenting om kausalitet. Detta till trots kan denna typ av analys erbjuda 
ytterligare information och underlag för en bättre tolkning av studiens re-
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sultat. Några exempel på resultat från denna typ av analys är att frågan 
om de personliga motiven i viss grad samvarierar med bakgrundsfaktorer 
hos den svarande eller hos föreningen. Exempelvis tenderar de som verkar 
i större föreningar, i form av fler medlemmar och fler deltidsanställda, att i 
högre grad svara att de ville göra nytta för andra. Kön har också betydelse. 
Kvinnor som bakgrundsvariabel samvarierar positivt med svarsalternativen 
att de vill stödja idrotten och att de ville bidra till att uppfylla föreningens 
mål. Slutligen visar en sådan analys att de personer som har erfarenhet från 
att arbeta i företag i högre grad tenderar att svara att de ville göra nytta för 
andra samt att de ville stödja idrotten. Vilka tolkningar kan denna typ av 
analys bidra med? Korrelationerna mellan variablerna bidrar exempelvis 
med information om att föreningens storlek samt att kön och typ av orga-
nisation som den svarande har erfarenhet från kan ha betydelse för de per-
sonliga motiven till att börja verka som förtroendevald. Det kan vara så att 
kvinnor och personer med företagserfarenhet motiverades mer av att göra 
nytta för andra, stödja idrotten samt att uppfylla föreningens mål, antingen 
av personliga skäl eller av omständigheter i personens situation.

Jag ville ha något
att göra

Jag ville påverka
samhället politiskt

Jag ville skaffa mig
meriter och kontakter

Jag ville lära känna
nya människor

Jag ville ingå i ett
sammanhang

Jag ville utvecklas
som person

Jag ville bidra till
mitt lokalsamhälle

Jag tyckte att det
verkade roligt

Jag ville bidra till att
uppfylla föreningens mål

Jag ville göra nytta
för andra

Jag ville stödja
idrotten

Jag ville eftersom mitt/mina
barn idrottar i föreningen

100 %

Stämmer till stor
del/stämmer helt

Stämmer inte/
stämmer till liten del

Vet ej/inget svar

80600 20 40

Diagram 6. Personliga motiv till att respondenterna började verka som förtroendevalda 
(n=835).
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I enkäten hade de svarande möjlighet att kommentera vissa av frågorna. 
Kommentarerna visar att det fanns andra personliga motiv till att bli in-
vald än de som erbjöds som svarsalternativ i enkäten. Exempelvis menar en 
person att det var ”brist på folk som vill arbeta ideellt så många timmar/
månad”. En annan person menade att ”föreningen skulle läggas ner om inte 
någon tog vid”. I dessa kommentarer framträder andra motiv och skäl till 
att börja verka som förtroendevald. I en av de förberedande intervjuerna 
får respondenten svara på frågan hur det kommer sig att denne blev invald:

Ja, du. Den som det visste. (Skratt) Nej, men det blev en följd 
av att man har varit ledare och sedan varit och suttit i sektions-
styrelsen och sedan blev tillfrågad om man ville bli ordförande. 
Slump och sen att folk tycker att jag sköter mig bra antagligen. 
(Ordförande F, 2012)

Respondenten verkar mena att det handlar mer om omständigheter och till-
fälligheter än noga genomtänkta val när det gäller att ta ställning till att 
bli invald i en föreningsstyrelse. Kommentarerna ovan anger också att de 
motiverades mer av krav från omgivningen än av personliga motiv. I nästa 
avsnitt av den här rapporten granskar jag dessa motiv närmare.

Slutligen när det gäller personliga motiv kan jag också jämföra hur de som 
deltar i denna studie svarar med hur de som arbetar ideellt i Sverige for-
mulerar sina personliga motiv till att börja arbeta ideellt (se Svedberg et al, 
2010). Den generella slutsatsen från en sådan jämförelse är att frivilliga i 
Sverige och förtroendevalda i idrottsföreningar uppvisar stora likheter. Det 
handlar till stor del om att bidra till organisationen och göra nytta för andra 
människor. En skillnad är att frivilliga i Sverige betonar det personliga moti-
vet att utöva sitt intresse medan de förtroendevalda i idrottsföreningar lyfter 
fram att bidra till att uppfylla föreningens mål. Det senare skulle kunna 
uttydas som att förtroendevalda i idrottsföreningar i högre grad betonar 
organisatoriska motiv än frivilliga överlag.

Yttre motiv till att bli invald
I forskningen om motiv till att börja arbeta ideellt skiljer man mellan per-
sonliga och yttre motiv. De yttre motiven försöker fånga aspekter som har 
att göra med yttre omständigheter och krav från omgivningen som påverkar 
den enskildes skäl till att agera. Jag anammar även denna distinktion inom 
ramen för denna undersökning (se diagram 7). Svarsalternativen stämmer 
inte och stämmer till liten del respektive stämmer till stor del/stämmer helt 
har slagits ihop i diagrammet. Respondenterna kunde också fylla i fler än 
ett alternativ.
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Diagram 7. Yttre motiv till att respondenterna började verka som förtroendevalda (n=808).

Det i särklass viktigaste yttre motivet till att acceptera att bli invald i den 
styrelse de svarande nu är verksamma i är att de blev tillfrågade av förening-
en. Det stämmer till liten del att de valdes in på grund av att de var tvungna 
eftersom deras barn idrottade i föreningen, att de kände sig tvingade, att de 
tyckte att det var varje människas plikt eller att de blev övertalade. I kom-
mentarerna till frågan återkom synpunkter som att ”det fanns ingen annan 
som ställde upp”, ”eget initiativ, ingen frivillig till posten” och ”jag startade 
föreningen”.

Det yttre motivet, att bli tillfrågad, samvarierar med bakgrundsfaktorer och 
egenskaper hos föreningen. Äldre och mer välutbildade personer tenderar 
att i högre grad svara att de blev tillfrågade. Att bli tillfrågad samvarierar 
också med större föreningar. En tolkning av detta kan vara att större för-
eningar har etablerat processer för att tillfråga olika personer i föreningen 
om de vill verka som förtroendevalda. Att man i större utsträckning verkar 
vända sig till äldre och mer välutbildade personer kan ha att göra med att 
föreningarna söker personer med en viss typ av erfarenhet.

Motiv till att fortsätta verka som förtroendevald
De två tidigare avsnitten i denna del av rapporten har redovisat personliga 
och yttre motiv till att börja verka som förtroendevald. I denna del studeras 
och diskuteras vilka motiv som de svarande anger som skäl till att fortsätta 
verka som förtroendevalda (se diagram 8). Förutom att kunna jämföra med 
annan forskning kan man därmed också undersöka huruvida motiven då 
och nu skiljer sig åt. Svarsalternativen stämmer inte och stämmer till liten 
del respektive stämmer till stor del/stämmer helt har slagits ihop i diagram-
met. Respondenterna kunde också fylla i fler än ett alternativ.

Jag var tvungen
eftersom mitt/mina barn

idrottar i föreningen

Jag kände mig
tvingad

Jag tyckte att det var
varje människas plikt

Jag blev tillfrågad

Jag blev övertalad

100 %

Stämmer till stor
del/stämmer helt

Stämmer inte/
stämmer till liten del

Vet ej/inget svar

80600 20 40
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Diagram 8. Motiv till att respondenterna verkar som förtroendevalda idag (n=852).

De viktigaste motiven idag för att fortsätta verka som förtroendevald är 
enligt de svarande att 1) ha roligt, 2) hjälpa andra, 3) lära sig något och 4) 
ha/få trevliga vänner. Mindre viktiga motiv till att verka som förtroendevald 
idag är att påverka samhället politiskt, förverkliga sig själv, få uppskattning 
eller må fysiskt och psykiskt bättre.

Det går att utveckla informationen om enkätsvaren dels genom att analy-
sera samvariationer mellan svarsalternativen och bakgrundsvariabler hos 
de svarande, dels genom att ställa frågor i de kvalitativa intervjuerna till ett 
mindre urval av ordförande. Jag börjar med att redovisa några av resultaten 
av en analys av samvariationer. Ett intressant resultat av denna analys är en 
skillnad mellan mer individuellt och altruistiskt orienterade motiv. Kvinnor 
och yngre personer tenderar exempelvis att i högre utsträckning anse att 
ha roligt och att lära sig något är viktiga motiv. Detta kan jämföras med 
motivet att hjälpa andra som i högre grad samvarierar med dem som bor 
i mindre orter, förtroendevalda med längre erfarenhet, personer som har 
erfarenhet av att arbeta i företag samt de som också är förtroendevalda i 
andra föreningar.

Påverka samhället politiskt

Förverkliga mig själv

Må fysiskt/psykiskt bättre

Få uppskattning

Få kontakter och erfarenhet

Känna mig behövd/nyttig

Ha/få trevliga vänner

Lära mig något

Ha roligt

Hjälpa andra

Ge uttryck för mina åsikter

100 %

Stämmer till stor
del/stämmer helt

Stämmer inte/
stämmer till liten del

Vet ej/inget svar

80600 20 40
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I de förberedande och de tolkande intervjuerna diskuterades också motiv till 
att fortsätta verka som förtroendevald. En av de personer som intervjuades 
i förstudien fick ta ställning till frågan vad det är som gör att personen har 
valt att fortsätta som ordförande:

Ja, det är att föreningen mår bra och vi ska kunna växa och vi 
ska vara en välmående förening och att ungdomarna i bygden 
har en bra och stabil förening och kan göra det idrottsutövande 
som de vill göra på bästa möjliga sätt. För att kunna ge dem 
förutsättningar för det. Det är ju vi vuxna som måste ge ung-
domarna förutsättningar för att utöva sin idrott. (Ordförande 
F, 2012)

Detta skäl rimmar väl med hur respondenterna har svarat i enkäten när de 
anger motivet att hjälpa andra. Personen ovan vill att föreningen ska må 
bra, att den ska kunna växa och att de ska skapa förutsättningar för idrotts-
utövande. En annan ordförande ger en annan bild:

Ja, det är därför att jag tror att det är väldigt viktigt att vi har 
en ideell sektor som kan göra att vi får ett samhälle som hål-
ler ihop hyfsat och där man kan ge olika förutsättningar för 
människor att kunna vara med på det oavsett om det gäller 
idrottsrörelsen eller andra ideella föreningar. Men jag spän-
ner från hembygdsföreningen till musikföreningar till idrotts-
föreningar och till lite andra föreningar också. Så att det, vad 
ska man säga, det är väl ett genuint samhällsutvecklingsarbete 
som jag tycker finns, som jag då tycker finns hos mig och som 
jag tycker jag märker finns hos kollegor också. (Ordförande J, 
2012)

Denna bild stämmer å ena sidan väl överens med motivet att hjälpa andra, å 
andra sidan tangerar uttalandet om samhälle och samhällsutvecklingsarbete 
motiv som rör att påverka samhället i allmänhet. Till exempel anser perso-
nen att det är viktigt att det finns en ideell sektor som gör att samhället kit-
tas samman. Det senare motivet, att påverka samhället i stort, hamnar dock 
långt ned i hur respondenterna som grupp har svarat på enkäten.
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Vilka kompetenser har de förtroendevalda?

Vilka kompetenser har de förtroendevalda med sig in i sina uppdrag som för-
troendevalda? Ett av de internationella forskningsområdena rör relationen 
mellan kompetens och ideella styrelser. En översikt av fältet visar dock att 
forskningen endast i begränsad utsträckning har undersökt relationen mel-
lan de förtroendevaldas kompetenser och ideella styrelser (Brown, 2010). 
Och de publikationer som finns på området berör denna typ av frågor ur ett 
annat perspektiv än denna studie. Exempelvis fokuserar tidigare forskning 
på matchningen mellan enskilda individers kompetenser och styrelsens upp-
drag, hur ordföranden uppfattas som ledare samt styrelseledamöters själv-
förtroende. I denna studie väljer jag att i ett första steg undersöka de förtro-
endevaldas kompetenser ur ett antal olika dimensioner: formell utbildning, 
föreningsutbildning, erfarenheter från att verka som förtroendevald samt 
erfarenheter från nuvarande eller tidigare sysselsättningar. Med formell ut-
bildning menas här utbildning från skola, yrkeshögskola eller universitet 
och högskola. I ett senare skede kommer studien att relatera dessa kompe-
tenser till hur de svarande ser på sina behov av kompetens för att uppfylla 
och utveckla styrelseuppdraget.

Formell utbildning
När det gäller formell utbildning har den största gruppen av respondenter, 
nästan 40 procent, en examen från högskola eller universitet (se diagram 9). 
Den näst största gruppen har en utbildning från gymnasium, därefter följer 
en grupp med kurser från högskola eller universitet. En jämförelse med dem 
som arbetar frivilligt i Sverige visar att de förtroendevalda i idrottsfören-
ingar generellt sett har en ekvivalent utbildningsnivå.

Flickskola/realskola 1 %

Grundskola eller 
folkskola 6 %

Yrkeshögskola/
Folkhögskola 8 %

Kurser från högskola/
universitet 16 %

Gymnasium 29 %

Examen från högskola/
universitet 39 %

Forskarutbildning från 
högskola/universitet 1 %

Diagram 9. Respondenternas formella utbildning (n=885).
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Föreningsutbildning
I enkäten undersöktes vilken erfarenhet de svarande har av föreningsutbild-
ningar i SISU Idrottsutbildarnas eller annan föreningsutbildaranordnares 
regi (n=888). Endast knappt fyra av tio personer har gått någon utbildning 
i SISU Idrottsutbildarnas regi med bäring på deras uppdrag som förtroende-
valda. En marginellt större andel, drygt fyra av tio personer, anger också att 
de har gått någon utbildning i ett annat sammanhang med bäring på deras 
uppdrag som förtroendevalda (n=888).

De som har deltagit i någon form av utbildning med bäring på deras uppdrag 
som förtroendevalda blev tillfrågade om vilken eller vilka typer av utbild-
ningar det var (se tabell 3). Respondenterna anger i första hand att de har 
deltagit i utbildningar med fokus på 1) ledning, 2) verksamhetsutveckling 
och 3) kommunikation. I mindre utsträckning har de deltagit i utbildningar 
med inriktning mot insamling av medel, juridik, budgetering, redovisning 
eller utvärdering.

Tabell 3. Respondenternas erfarenhet av föreningsutbildningar med relevans för 
styrelseuppdraget.

Fokus för utbildning Antal

Ledning 371

Verksamhetsutveckling 308

Kommunikation 163

Utvärdering 97

Redovisning 84

Budgetering 77

Juridik 74

Insamling av medel 49

En av de intervjuade ordförandena i förstudien kommenterar vad utbild-
ningsinsatserna tillför styrelsen och dess arbete. Det verkar då handla mind-
re om en specifik kompetens och mer om att självförtroendet stärks:

Ja, folk blir ju – om dom hinner med och går dom här utbild-
ningarna – så blir dom ju säkrare på sig själva i alla fall. (Ord-
förande D, 2012)

De som hinner med att delta i utbildningar ökar sitt självförtroende, enligt 
den intervjuade personen.

I den sista delen av enkäten fick de svarande möjlighet att kommentera en-
käten, frågorna och utbildning i allmänhet. Överlag verkar det som att de 
som valt att kommentera menar att föreningar, styrelser och ledamöter är 
ovilliga att delta i organiserade utbildnings- eller utvecklingsinsatser. Nedan 
följer ett antal exempel på kommentarer med bäring på föreställningen om 
föreningsutbildningens betydelse för styrelsens verksamhet:
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Att inte ledamöterna genomgår utbildning hänger helt ihop 
med att fritiden inte räcker till.

Det oavlönade styrelsearbetet tar sådan tid att jag inte har lust 
att åka på kurser efter jobbet när familjen sitter hemma och 
väntar på mig. Det är ett överflöd av kurser som säkert är jät-
tebra men jag får fylla 65 år innan jag börjar gå på dem. Det 
finns i Sverige en generell övertro på att utbildning skall vara 
lösningen på alla problem, vilket det ju sällan är.

Social kompetens och erfarenheter från arbetslivet och livet i 
övrigt tror jag avgör om man är lämplig som till exempel för-
troendevald ordförande. Utbildningar är bra om lämplig per-
son får delta i dem annars är det bortkastade pengar.

Vi prioriterar i första hand utbildningar som utvecklar vår 
idrottsliga verksamhet.

Även om detta endast är ett urval av övriga kommentarer utmanar de fö-
reställningen om att föreningsutbildning kan fungera som en lösning på 
önskan om att främja styrelsernas utveckling. Tilltro och misstro mot för-
eningsutbildningar kommer att vara ett tema för den avslutande analysen 
och diskussionen.

Kompetenser från att verka som förtroendevald
Utöver formell och föreningsutbildning undersöker denna studie också 
kompetenser som erhålls från andra håll än utbildningar. Med tanke på att 
det svenska utbildningsväsendet skiljer sig från exempelvis andra länder i 
Europa eller USA genom avsaknaden av akademiska utbildningar för att 
verka som frivillig eller anställd i det svenska civilsamhället (Hvenmark och 
Segnestam Larsson, 2012) är det rimligt att anta att andra former av kom-
petenser får en större betydelse. Det kan då förstås handla om förenings-
utbildningar anordnade internt i de ideella organisationerna eller av andra 
utbildningsanordnare, som studieförbund eller folkhögskolor. Men det kan 
också handla om praktiska kompetenser som erhålls från att verka som för-
troendevald eller från nuvarande eller tidigare sysselsättningar.

Jag börjar med att redovisa de kompetenser de svarande anser att de har fått 
från att verka som förtroendevalda (se diagram 10). Svarsalternativen stäm-
mer inte och stämmer till liten del respektive stämmer till stor del/stämmer 
helt har slagits ihop i diagrammet. Respondenterna kunde också fylla i fler 
än ett alternativ.
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Diagram 10. Kompetenser respondenterna har erhållit från att verka som förtroendevalda 
(n=826).

I enkäten ställdes frågor om de kompetenser respondenterna anser att de 
har införskaffat genom att verka som förtroendevalda. De anser att de fram-
för allt har erhållit kompetenser som 1) ledning, 2) verksamhetsutveckling, 
3) kommunikation och 4) utvärdering från att verka som förtroendevalda. I 
mindre utsträckning anser de svarande att de har erhållit kompetenser som 
insamling av medel, budgetering och redovisning från att verka som förtro-
endevalda, och ungefär en av tre svarande håller inte alls med om att de har 
lärt sig något om juridik.

En analys av samvariation mellan svaren på denna fråga och de svarandes 
bakgrundsvariabler visar ett antal intressanta relationer. En av dessa relatio-
ner är samvariationen mellan större föreningar – i form av fler medlemmar, 
anställda och större ekonomisk omsättning – och kompetenser som ledning, 
verksamhetsutveckling och kommunikation. Även kvinnor tenderar i högre 
grad ange att de har förvärvat kompetenser som verksamhetsutveckling och 
kommunikation från att verka som förtroendevalda. Framför allt den första 
relationen antyder att stora föreningar kan främja kompetensutveckling av 
de förtroendevalda när det gäller vissa typer av kompetenser.

De som har valt att kommentera denna fråga inom ramen för enkäten verkar 
dock anse att de har förvärvat flest kompetenser från andra håll än från att 
verka som förtroendevalda. Nedan följer några exempel på kommentarer:

Det har snarare handlat om att tillföra ... 

Jag hade kompetensen innan jag blev förtroendevald.

Juridik

Insamling av medel

Utvärdering

Kommunikation

Ledning

Verksamhetsutveckling

Redovisning

80 %

Stämmer till stor
del/stämmer helt

Stämmer inte/
stämmer till liten del

Vet ej/inget svar

70600 302010 6040
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Jag kan inte påstå att min roll som förtroendevald har utveck-
lat mig. Det jag har lärt mig har jag gjort genom mitt arbete. 
Däremot har jag haft mycket stor nytta av dessa erfarenheter 
när jag agerat förtroendevald.

Kompetensen har jag förvärvat inom arbetslivet!

Denna syn på kompetenser antyder att ordförande i idrottsföreningar vär-
desätter erfarenheter från att verka som förtroendevalda lägre än kompeten-
ser förvärvade från andra håll. Jag återkommer till denna spekulation längre 
fram i den här rapporten.

Kompetenser från sysselsättningar
En annan källa till kompetens än formell utbildning och föreningsutbildning 
är förstås kompetens erhållen från nuvarande eller tidigare sysselsättningar. 
Den liknar kompetensen från att verka som förtroendevald i det avseendet 
att den berör praktisk, informell och mindre explicitgjord kompetens. Som 
kommer att framgå i denna rapport finns det stora likheter dem emellan, åt-
minstone enligt de svarande, men det finns även vissa avgörande skillnader.

Svarsalternativen stämmer inte och stämmer till liten del respektive stämmer 
till stor del/stämmer helt har slagits ihop i diagram 11 nedan. Responden-
terna kunde också fylla i fler än ett alternativ.

Juridik

Redovisning

Budgetering

Utvärdering

Verksamhetsutveckling

Ledning

Kommunikation

Insamling av medel

100 %
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Diagram 11. Kompetenser som respondenterna har erhållit från sysselsättningar (n=844).
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När det gäller kompetenser från nuvarande eller tidigare sysselsättningar 
anger respondenterna att de framför allt har erhållit 1) ledning, 2) kom-
munikation, 3) verksamhetsutveckling och 4) utvärdering. Däremot anger 
de svarande att de i mindre utsträckning har erhållit kompetenser som bud-
getering och redovisning från sina sysselsättningar. Uppemot var tredje per-
son menar också att de inte alls har erhållit kompetenser som insamling av 
medel och juridik från sina arbeten.

Det går att analysera samvariationen mellan svarsalternativen på denna 
fråga med bakgrundsvariabler. En sådan analys visar att framför allt äldre 
personer och personer med högre utbildning i högre grad tenderar att ange 
att de har förvärvat kompetenser som ledning, kommunikation och verk-
samhetsutveckling från sina nuvarande eller tidigare sysselsättningar.

En av de intervjuade ordförandena i förstudien är egenföretagare och kom-
menterar de kompetenser som kan användas från sysselsättningen i uppdra-
get som förtroendevald:

När man är egenföretagare, det är väl den (kompetensen) man 
tar med sig. Det gäller ju att styra upp och motivera människor, 
att jobba då i en förening. Och det där att ta folk då också, det 
får man ju lära sig när man är egen. Man får ju liksom se sina 
medlemmar som en kund och inte som en belastning. (Ordfö-
rande C, 2012)

Det är uppenbart att personen värdesätter kompetensen från sitt arbete 
i uppdraget som förtroendevald. Det handlar om att styra och motivera 
människor i båda sammanhangen, men man lär sig detta då man arbetar 
som egenföretagare. Att notera är den positiva betoningen på att se sina 
medlemmar som en kund och inte som en belastning. En annan av de in-
tervjuade har varit anställd inom försvaret en längre period av sitt liv och 
diskuterar värdet av det för sitt uppdrag som förtroendevald:

Jag har varit anställd inom försvaret i 38 år och där har ju 
de mycket bra utbildningar på olika sätt som man har kunnat 
överföra då till just den här verksamheten. Jag har haft väldigt 
stor nytta av detta i just den här civila verksamheten. (Ordfö-
rande G, 2012)

Försvaret har bra utbildningar som är av nytta inom den ideella verksam-
heten. Respondenten i fråga menar också att kunskapen från utbildningar 
inom en annan sektor går att föra över till den ideella sektorn.

Möjligheten att föra över kunskaper, influenser och idéer från andra sektorer 
samt konsekvenserna av detta för ideella organisationer är föremål för en 
intensiv forskardebatt (Segnestam Larsson, 2013), där vissa menar att det är 
positivt, andra att det är negativt och några menar att influenserna och idé-
erna måste anpassas till det nya sammanhanget. Det finns också de forskare 
som anser att dessa idéer har andra syften än att bli implementerade i den 
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operativa verksamheten. I det här sammanhanget vill jag kort påminna om 
att undersökningen också innehöll en fråga om vilken typ av organisation 
de förtroendevalda har arbetat i (se kapitel två i denna rapport). I huvudsak 
har de i rangordning arbetat i företag, offentliga organisationer och ideella 
föreningar. Det går att analysera och diskutera relationen mellan förvärvade 
kompetenser och typ av organisation som de förtroendevalda arbetar eller 
har arbetat i. Jag återkommer till detta i analysdelen av den här rapporten.

Kompetenser importeras dock inte enbart i en riktning, det vill säga från 
andra organisationer till ideella organisationer. I intervjuerna finns det även 
personer som antyder att de genom att verka som förtroendevalda lär sig 
kompetenser som de har nytta av i sin sysselsättning. Ett exempel på detta 
ges i en av kommentarerna i enkätundersökningen:

Jag har en ledande befattning i yrkeslivet. Att leda ideell fören-
ing utan ”chain of command” är mycket lärorikt.

Personen anger att denne har erhållit ledning som kompetens från sitt arbe-
te. Samtidigt är det uppenbart att ledarskap i en ideell organisation erbjuder 
möjligheter till ny kunskap och lärdomar.

Det går att jämföra hur respondenterna har svarat på de två frågorna om 
förvärvade kompetenser från att verka som förtroendevald och från nuva-
rande eller tidigare sysselsättningar. I huvudsak verkar det som att respon-
denterna har förvärvat ungefär samma kompetenser från sina nuvarande 
eller tidigare sysselsättningar och sina uppdrag som förtroendevalda. Det 
handlar då om ledning, verksamhetsutveckling och kommunikation. De 
svarande anger också att de i låg utsträckning har erhållit juridik som kom-
petens från sina sysselsättningar och sina uppdrag. Det finns en indikation 
på att de svarande har lärt sig mer om insamling av medel från sina uppdrag 
som förtroendevalda än från sina sysselsättningar.
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Kompetenser för att uppfylla och utveckla 
styrelseuppdraget

Relationen mellan kompetenser och styrelsens uppdrag står i centrum för 
denna studie. Det bottnar i en syn på ideella organisationer och den ideella 
sektorn som fenomen som skiljer sig från andra organisationer och sekto-
rer i samhället (Wijkström och Lundström, 2002; Hultén och Wijkström, 
2006) och där ett av de särdrag som särskiljer ideella organisationer från 
andra organisationer är uppdragets betydelse. Denna studies fokus på de 
förtroendevaldas kompetens och behov av lärande är med andra ord inte ett 
rent allmänt intresse, utan studien utgår ifrån ett perspektiv där dessa kom-
petenser och lärande sätts i relation till förmågan att uppfylla och utveckla 
den ideella styrelsens uppdrag. För att kunna undersöka vilka kompetenser 
som de förtroendevalda i idrottsföreningar anser behövs krävs dock att jag 
först redovisar vad de svarande anser är styrelsens uppdrag. Därefter redo-
visas vilken roll den formella och föreningsutbildningen har i detta samt 
slutligen vilka de mest användbara erfarenheterna för att uppfylla och ut-
veckla styrelseuppdraget är enligt de svarande.

Styrelsens uppdrag
I enkäten undersöktes vad de förtroendevalda anser är styrelsens uppdrag 
(se diagram 12). Denna fråga utgick ifrån antagandet att de förtroende-
valdas syn på kompetens och lärande kan relateras till styrelsens uppdrag. 
Svarsalternativen stämmer inte och stämmer till liten del respektive stämmer 
till stor del/stämmer helt har slagits ihop i diagrammet. Respondenterna 
kunde också fylla i fler än ett alternativ. 
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Diagram 12. Styrelsens uppdrag (n=870).

I de olika svarsalternativen anger de svarande att de viktigaste uppdragen 
för styrelsen är att 1) företräda föreningens medlemmar, 2) ansvara för för-
eningens ekonomi och 3) utveckla föreningens strategi. Det är dock relativt 
jämnt mellan de olika svarsalternativen, och de svarande verkar anse att de 
flesta svarsalternativen hör till styrelsens uppdrag. Det finns ett intressant 
undantag från detta och det är att en av tio svarande anser att det ”stämmer 
inte alls” att styrelsen bör ansvara för årsmötets beslut. Det ska i det här 
sammanhanget också påpekas att jag gjorde en åtskillnad mellan exempel-
vis att ha ansvar för något, att utveckla det och att genomföra det. Tanken 
bakom denna åtskillnad grundade sig i en idé om att styrelser i vissa fall 
kan ansvara för något, men överlåta åt andra att utveckla eller genomföra 
det. Åtskillnaden kan också relateras till forskning om organisationer i vil-
ken man skiljer mellan organisatoriskt prat, beslut och handling (Brunsson, 
1989/2006; Segnestam Larsson, 2013). I viss mån kan jag skönja en sådan 
åtskillnad även i respondenternas svar, där exempelvis att utveckla fören-
ingens strategi och ansvara för föreningens ekonomi anses vara viktigare 
för styrelsens egen verksamhet än att genomföra föreningens strategi eller 
redovisa föreningens ekonomi.
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Det finns ett par intressanta samvariationer mellan svaren på denna fråga 
och de svarandes bakgrundsvariabler som kan lyftas fram i detta samman-
hang. En av dem är att det framför allt är personer med lång erfarenhet 
av att verka som förtroendevalda och med större föreningar i form av fler 
medlemmar och större ekonomisk omsättning som tenderar att svara att 
styrelsens uppdrag är att företräda föreningens medlemmar. Detta kan tol-
kas som att denna åsikt dels är ett resultat av att verka under längre perio-
der i föreningar, dels att större föreningar med fler medlemmar antagligen 
diskuterar representantskapet mer än mindre föreningar, i vilka avståndet 
mellan medlem och styrelse kan vara kortare. Föreställningen att styrelsens 
uppdrag är att ansvara för föreningens ekonomi tenderar i högre grad att 
samvariera med kvinnor och med föreningar med fler medlemmar.

De svarande hade möjlighet att kommentera denna fråga genom att lägga 
till egna alternativ. En person ansåg att styrelsens uppdrag också inkluderar 
att ”utveckla anställd personal”. Några andra personer valde att kommen-
tera formerna för styrelsens uppdrag. Exempelvis menade en person att ”all 
utveckling bör ske gemensamt med medlemmarna”, en annan påpekade att 
det beror på hur stor föreningen är. Det senare bekräftas av de samvaria-
tionsanalyser som genomförts vilka visar att ordförande i större föreningar 
tenderar att anse att svarsalternativet företräda föreningens medlemmar el-
ler ansvara för föreningens ekonomi är viktigare uppdrag för styrelsen. En 
annan svarande skrev att denne ”inte förstår frågan om att företräda med-
lemmarna” och fortsatte med att påpeka att ”styrelsen företräder förening-
en, inte medlemmarna”. Det senare uttalandet utmanar minst sagt rådande 
föreställningar om representation och ansvarighet i föreningar utifrån ett 
traditionellt folkrörelseperspektiv (Hvenmark och Wijkström, 2004; Hven-
mark, 2008; Olsson et al., 2009).

En av de intervjuade personerna i förstudien kommenterade styrelsens roll i 
allmänhet och ordförande i synnerhet:

Ja det är jag som styr upp mötena och gör i ordning dagord-
ningen och det. Man har huvudansvaret helt enkelt. Samman-
kallande och att man delegerar och ser att allting fungerar lik-
som ett företag. (Ordförande C, 2012)

I denna intervju återkommer distinktionen mellan att ansvara för olika 
uppdrag och att antingen utveckla eller genomföra dem. Uppgiften verkar 
framför allt vara att se till att allting fungerar, snarare än att styrelsen själv 
ska genomföra aktiviteterna. Att notera här är också jämförelsen mellan 
en förening och ett företag, där företaget kan tolkas som den normativa 
förebilden för hur ”allting” ska fungera. Jag återkommer till denna relation 
mellan föreställningar om ideella organisationer och företag längre fram i 
rapporten. En annan ordförande kommenterar också styrelsens uppdrag i 
en av intervjuerna och menar att den viktigaste uppgiften är att identifiera 
frivilliga som kan bidra.
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Det är inte att själv göra jobbet utan att försöka att hitta 
människor som är intresserade. Sedan är det ju så att i en li-
ten förening så är det ju lätt att det blir styrelsen som får göra 
väldigt mycket utav det tyngsta jobbet. Men om vi pratar prin-
cipiellt från den inställningen jag har i botten så är den det att 
styrelsen ska styra verksamheten och se till att saker och ting 
händer, se till att man hittar andra människor. Min erfarenhet 
är väl också den att i dagsläget så är det inte så lätt att hitta 
styrelsefolk, men det är hyfsat lätt att hitta folk som är beredda 
att göra lite olika projekt. (Ordförande J, 2012)

Personen menar att det är styrelsen som ska styra verksamheten och initiera 
verksamhet, men att det är positivt om frivilliga kan identifieras för olika 
projekt. Återigen möter man föreställningen att det är styrelsen som har an-
svaret och att det är andra personer som bör genomföra de olika uppdragen. 
Dock nyanserar respondenten denna föreställning genom att lyfta fram hur 
det i mindre föreningar ofta är styrelsen som gör mycket av det ”tyngsta 
jobbet”.

Formell och föreningsutbildning
En del av enkäten rörde upplevelsen av vilka erfarenheter och kompetenser 
som respondenterna bedömde vara viktiga för att uppfylla styrelsens upp-
drag. De svarande som angav att de hade deltagit i någon form av utbild-
ning med bäring på deras uppdrag som förtroendevalda (ungefär hälften 
av respondenterna) fick också ta ställning till denna del av enkäten, det vill 
säga vilken eller vilka erfarenheter som de ansåg var användbara i styrelse-
uppdraget. Frågor om kompetenser utgick ifrån formell utbildning, fören-
ingsutbildningar, erfarenheter från att verka som förtroendevald och erfa-
renheter från nuvarande eller tidigare sysselsättningar. Här redovisas först 
frågorna om formell utbildning och föreningsutbildningar.

Nära åtta av tio personer anser att deras styrelse har tillräcklig formell ut-
bildning för att uppfylla styrelsens uppdrag (n=888). De som anser att sty-
relsen inte har tillräckligt med formell utbildning, det vill säga drygt två av 
tio personer, fick svara på en följdfråga om vilken typ av formell utbildning 
de ansåg att styrelsen behövde (se diagram 13). Svarsalternativen stämmer 
inte och stämmer till liten del respektive stämmer till stor del/stämmer helt 
har slagits ihop i diagrammet. Respondenterna kunde också fylla i fler än 
ett alternativ.
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Diagram 13. Behov av formell utbildning i styrelsen (n=160).

Utifrån en rangordning ansåg de svarande att styrelsen behövde 1) gymna-
sium, 2) grundskola eller folkskola eller 3) kurser från högskola/universitet. 
I mindre utsträckning anser man att de förtroendevalda behöver forskarut-
bildning eller en examen från högskola/universitet. Det ska dock påpekas 
att av de två av tio ordförande i enkätundersökningen som anser att styrel-
sen behöver formell utbildning för att uppfylla uppdraget är det endast en 
av dessa tio personer som anser att styrelsen behöver gymnasiekompetens.

När det gäller behov av föreningsutbildning anser knappt sex av tio per-
soner bland de svarande att styrelsen har tillräckligt med föreningsutbild-
ningar för att kunna uppfylla styrelsens uppdrag (n=888). Det är med andra 
ord fler personer i enkätundersökningen som anser att styrelsen är mer i 
behov av föreningsutbildningar än av formella utbildningar. De som anser 
att styrelsen inte har tillräckligt med föreningsutbildning, det vill säga drygt 
fyra av tio personer, fick svara på en följdfråga om vilken typ av förenings-
utbildning de ansåg att styrelsen behövde (se diagram 14). Svarsalternativen 
stämmer inte och stämmer till liten del respektive stämmer till stor del/stäm-
mer helt har slagits ihop i diagrammet. Respondenterna kunde också fylla i 
fler än ett alternativ.
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Diagram 14. Behov av föreningsutbildning i styrelsen (n=346).

Utifrån en rangordning ansåg de svarande att styrelsen behövde 1) verksam-
hetsutveckling, 2) kommunikation, 3) utvärdering, 4) ledning, 5) insamling 
av medel, 6) budgetering, 7) redovisning samt 8) juridik.

Det går att jämföra behovet av föreningsutbildningar med de kompetenser 
som de svarande anser sig ha förvärvat från sina nuvarande eller tidigare 
sysselsättningar, sina uppdrag som förtroendevalda samt utbildningar med 
bäring på styrelsens uppdrag som de svarande har deltagit i. Resultatet av 
en sådan jämförelse visar att mönstret är relativt likartat, med ledning, verk-
samhetsutveckling, kommunikation och utvärdering i topp samt insamling 
av medel, budgetering, redovisning och juridik längre ned på skalan.

Användbara kompetenser
De svarande fick till slut ta ställning till vilken eller vilka erfarenheter som 
de ansåg var mest användbara i styrelseuppdraget (se diagram 15). De re-
spondenter som har deltagit i någon form av utbildning med bäring på deras 
uppdrag som förtroendevalda (se kapitel fyra i denna rapport) fick ta ställ-
ning till denna fråga. Svarsalternativen stämmer inte och stämmer till liten 
del respektive stämmer till stor del/stämmer helt har slagits ihop i diagram-
met. Respondenterna kunde också fylla i fler än ett alternativ.
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Diagram 15. Användbara kompetenser i styrelseuppdraget (n=453).

Av de som har deltagit i någon form av utbildning för förtroendevalda anser 
fler att de har mer användning för sina kompetenser från sitt arbete eller 
från att verka som förtroendevalda än för sina formella utbildningar eller 
föreningsutbildningar. Det är också en större del som menar att de inte alls 
har haft någon nytta av sin formella utbildning eller föreningsutbildningar i 
sitt uppdrag som förtroendevalda. Med andra ord verkar det som att de för-
troendevalda värdesätter kompetenser som är mer informella, praktiska och 
mindre explicitgjorda än formella utbildningar eller föreningsutbildningar.

De som framför allt tenderar att värdesätta kompetenser från nuvarande 
och tidigare sysselsättningar, från att verka som förtroendevald och från sin 
formella utbildning är äldre, kvinnor och personer med högre utbildning. 
Att ange att man har användning för sina förvärvade kompetenser från 
olika typer av föreningsutbildningar samvarierar positivt med så kallad för-
eningserfarenhet, det vill säga personer som har lång erfarenhet av att verka 
som förtroendevalda, lägger ned fler timmar i månaden på sitt uppdrag, har 
verkat länge i den nuvarande styrelsen och är förtroendevalda i andra för-
eningar. Att de med högre utbildning tenderar att värdesätta kompetenser 
förvärvade från formella utbildningar eller att de med föreningserfarenhet 
värdesätter kompetenser från föreningsutbildningar är kanske mindre för-
vånande. Däremot är det intressant att de med högre utbildning tenderar 
att värdesätta kompetenser från andra håll. En möjlig tolkning är att det är 
framför allt de, liksom äldre personer med mer erfarenhet, som har en möj-
lighet att jämföra och värdera kompetenser från olika håll, inklusive från 
formell utbildning.

I en av de tolkande intervjuerna förklarar respondenten det faktum att de 
förtroendevalda värdesätter kompetenser från tidigare eller nuvarande sys-
selsättningar högre än exempelvis föreningsutbildningar med att: ”Grovt 
sett tycker jag att det du är bäst på är ju det du gör i din huvudsakliga 
sysselsättning” (Ordförande T, 2013). Man är med andra ord mer kompe-
tent i arbetslivet, dessa kompetenser är mer användbara i uppdraget som 
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förtroendevald och man tar med sig dessa erfarenheter när man verkar som 
ordförande i styrelsen. En annan av de intervjuade kommenterar frågan om 
vilka kompetenser och utbildningar som behövs för att en styrelse ska fung-
era bra. Kommentaren utvecklar och nyanserar svaren på enkätfrågan ovan.

Man måste ju ha ett kunnande och intresse tycker jag i fören-
ingslivet. Och ja, jag anser inte att man behöver bara ta in folk 
som har en bra akademisk utbildning, utan man ska ha folk 
som kämpar för bygden och är villiga att lägga ned mycket 
utav sin fritid. Det är klart att man måste ha personer som 
har ekonomiskt kunnande och olika sorter och även lite kan-
ske bättre idrottskunnande. Många gör det som föräldrar och 
kanske inte har den toppkunskapen, så att säga, på olika saker. 
Man behöver ju ha olika: både ekonomiskt kunnande och även 
den privata drivande kraften att man tycker att det är roligt. 
(Ordförande F, 2012)

Även om den övergripande uppfattningen verkar vara att de svarande vär-
desätter erfarenheter från främst tidigare eller nuvarande sysselsättningar 
när det gäller att uppfylla styrelsens uppdrag, visar detta utdrag ur intervjun 
att det också existerar mer nyanserade och komplexa föreställningar om 
relationen mellan kompetens och styrelsearbetet. Det är uppenbart att det 
också krävs kunskap om föreningslivet, en vilja till ideellt arbete, ekono-
miskt kunnande, kännedom om idrott samt personliga drivkrafter.
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Drivkrafter och former som bidrar till lärande

Vilka drivkrafter och former underlättar och bidrar till lärande enligt de 
förtroendevalda i idrottsföreningar? Föregående kapitel i denna rapport 
visade att de som har deltagit i denna studie visserligen värdesätter for-
mella utbildningar och föreningsutbildningar, men att de anser att annan 
form av kompetens, som exempelvis erfarenhet från nuvarande eller tidigare 
sysselsättningar och från att verka som förtroendevald, är viktigare för att 
uppfylla och utveckla styrelsens uppdrag. Utifrån ett sådant perspektiv blir 
det angeläget att undersöka vilka drivkrafter och former som bidrar till att 
utveckla de förtroendevaldas kompetens och som stimulerar till fortsatt lä-
rande. I denna del av rapporten redovisas i tur och ordning förhållningssätt, 
planerade utbildningar och förutsättningar för lärande. Kapitlet avslutas 
med att redovisa hur några av de intervjuade ser på SISU Idrottsutbildarnas 
existerande utbud av kurser.

Förhållningssätt till utbildning
Denna grupp av frågeställningar undersöker de former som gynnar den en-
skilda ledamotens lärande. Den första frågan rörde styrelsens förhållnings-
sätt till lärande och kompetensutveckling (se diagram 16). Svarsalternativen 
stämmer inte och stämmer till liten del respektive stämmer till stor del/stäm-
mer helt har slagits ihop i diagrammet. Respondenterna kunde också fylla i 
fler än ett alternativ.

Är det lätt att få ledamöterna
att gå på utbildningar

Prioriterar vi 
kompetensutveckling

Uppmuntrar vi varandra
att gå på utbildningar

Kompetensutvecklar vi oss på egen
hand och inte via utbildningar

Stämmer till stor
del/stämmer helt

Stämmer inte/
stämmer till liten del

Vet ej/inget svar

70 %0 3010 20 605040

Diagram 16. Styrelsens förhållningssätt till kompetensutveckling (n=799).

Det paradoxala sammantagna resultatet visar att man i idrottsföreningarnas 
styrelser gärna uppmuntrar varandra att gå på utbildningar samtidigt som 
respondenterna i väldigt låg grad håller med om att det är lätt att få leda-
möterna att gå på utbildningar. De svarande håller också i mindre grad med 
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om att man i deras styrelse prioriterar kompetensutveckling, och ett antal 
av respondenterna anger att de kompetensutvecklar sig på egen hand och 
inte via utbildningar. 

En analys av samvariation mellan svaren på denna fråga och bakgrundsva-
riabler ger ytterligare insikt. Det visar sig att kvinnor, äldre och ordförande 
i större föreningar – i form av exempelvis fler medlemmar och högre ekono-
misk omsättning – tenderar att svara att deras styrelser uppmuntrar ledamö-
terna att delta i utbildningar, prioriterar kompetensutveckling samt anser att 
det är lätt att få ledamöter att gå på utbildningar. Analysen visar att det finns 
stöd för kompetensutveckling hos vissa kategorier av ordförande i idrotts-
föreningar, men att det är långtifrån alla som är lika positivt inställda. Den 
övergripande slutsatsen är dock att styrelseledamöterna i idrottsföreningar 
överlag uppmuntrar varandra att delta i utbildningar, men att man inte prio-
riterar detta i valet mellan alternativa aktiviteter.

Ett antal personer har relativt utförligt kommenterat denna fråga inom ra-
men för enkäten. Det sammantagna intrycket är att dessa personer anser 
att det är svårt att hitta tid till föreningsutbildningar. Nedan följer några 
exempel:

Aktiva människor är idag hårt pressade på sina arbeten och har 
svårt att få vardagen att gå ihop. Skall man gå på utbildning 
måste man veta att det verkligen ger ”input” och energi. Ibland 
handlar det om att sitta av tiden. För min egen del är jag nu så 
till åren kommen och har varit på så många utbildningar att det 
inte lockar. Helt annat var det för 30 år sedan när jag var ung 
och hungrig.

Det är svårt att hitta tid för utbildningar. Jobbar man heltid, 
utövar sin sport samt är föreningsaktiv och även har en familj 
som ska tas om hand är det en utmaning. Det är mycket som 
”vore bra”, men som inte ges tid ...

Flera styrelseledamöter är inte förtrogna med sitt föreningsan-
svar enligt min definition. Att vara lagledare på en tränings-
match kan prioriteras före en kvällskurs i föreningsutveckling.

Intervjuutdragen visar att aktiva människor är hårt pressade, har svårt att 
få tiden att räcka till i allmänhet och i synnerhet för föreningsutbildningar 
samt att många prioriterar att verka som idrottsledare. En person verkar 
också mena att föreningsutbildningarna till stor del handlar om att sitta av 
tiden. Andra personer kommenterar vidare att man utvecklas via arbete och 
arbetsliv, att ”vanligt sunt bondförnuft räcker långt i vår förening” samt 
att styrelsen ”har som mål att välja in olika kompetenser i styrelsen för att 
få en fungerande grupp”. Dessa åsikter ligger i linje med uppfattningen att 
arbetslivserfarenheter värdesätts högre än kompetenser från exempelvis för-
eningsutbildningar. I en av de förberedande intervjuerna diskuteras varför 
man i den styrelsen inte prioriterar kompetensutveckling:
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Man får liksom ”nä nu ska vi ta tag i det så här” och så får vi 
titta igenom och knuffa på det hela. Och det kommer man ju 
på att vi måste ta tag i det här. Jag försöker alltid ta det innan 
men det händer ju att det händer så mycket annat. Man jobbar 
ideellt och det är bara jag som inte har haft jobb så att säga. 
Och kommer det här en lite utbildning eller kurs eller någon-
ting då är det ingen som är intresserad av att gå på sådant. 
(Ordförande A, 2012)

Anledningar till att styrelsen inte prioriterar kompetensutveckling i den nu-
varande föreningen verkar ha att göra med att de flesta arbetar samt att de 
saknar intresset för föreningsutbildningar.

Planerade utbildningar
I enkäten ställdes också frågan om de planerar att delta i en utbildning de 
närmaste två åren kopplad till deras uppdrag som förtroendevalda. Mer än 
hälften av respondenterna svarar nej på denna fråga, medan drygt fyra av 
tio personer svarar att de kommer att delta i en utbildning (n=888). De som 
svarade ja på frågan om de tänker delta i en utbildning de närmaste två åren 
fick svara på en följdfråga om vilka anledningar som spelar in till varför de 
kommer att delta i en utbildning (se diagram 17). Svarsalternativen stämmer 
inte och stämmer till liten del respektive stämmer till stor del/stämmer helt 
har slagits ihop i diagrammet. Respondenterna kunde också fylla i fler än 
ett alternativ.

0 10 20 30 40 50

Det ger mig kompetenser som jag
kan använda i andra sammanhang

Jag är uppmanad till det
av styrelsen

Utbildningen finns i närheten

Det är spännande att lära något nytt

Det ger mig kompetenser som jag
 kan använda i styrelseuppdraget

Det är bra för föreningen

Stämmer till stor
del/stämmer helt

Stämmer inte/
stämmer till liten del

Vet ej/inget svar

50 %0 2010 4030

Diagram 17. Anledningar till varför respondenterna kommer att delta i en utbildning 
(n=480).

De viktigaste skälen till varför de svarande tänker delta i en utbildning in-
kluderar att 1) det ger kompetenser som kan användas i styrelseuppdraget, 
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2) det är bra för föreningen, 3) det är spännande att lära något nytt samt 4) 
det ger kompetenser som kan användas i andra sammanhang. Viktiga an-
ledningar inkluderar i mindre utsträckning att utbildningen finns i närheten 
eller att de är uppmanade till det av styrelsen. Framför allt den senare anled-
ningen kan jämföras med frågan om hur styrelsen ser på kompetensutveck-
ling. På den frågan svarade respondenterna att styrelseledamöterna tenderar 
att uppmuntra varandra till att gå på utbildningar. Dock verkar denna upp-
muntran från de andra i styrelsen sällan omvandlas till handling, åtminstone 
att döma av hur respondenterna svarat på frågan om anledningar till att gå 
en utbildning inom de närmaste två åren.

Svaren på frågan om anledningar till att delta i en utbildning de närmaste 
åren med bäring på uppdraget som förtroendevald kan relateras till bak-
grundsvariabler hos respondenterna. Det är framför allt kvinnor som ten-
derar att ange att utbildning ger dem kompetenser som de kan använda i 
styrelseuppdraget och att det är bra för föreningen. Det vill säga att denna 
grupp av respondenter kopplar samman anledningar till planerad utbild-
ning med nyttan för styrelsen och föreningen. När det gäller mer personliga 
skäl till att delta i en planerad utbildning samvarierar de negativt med ålder 
och personer som har angett att de är ålderspensionärer, det vill säga äldre 
personer tenderar i högre grad att anse att alternativ som att det är spän-
nande att lära något nytt eller att det ger kompetenser som kan användas i 
andra sammanhang stämmer till liten grad eller inte alls.

Några av de svarande har valt att kommentera denna fråga i enkäten. En 
person menar att denne tänker delta i utbildning de närmaste åren för att 
på ”ett bättre sätt kunna leda klubben framåt”. En annan menar att det är 
viktigt ”att vi som förening ligger i framkant och tar del av forskning och 
kunskap för att kunna leda vår verksamhet”. I en intervju med en ordfö-
rande framkommer också att vissa av de invalda ledamöterna verkar sakna 
föreningskunskap:

Jag tycker väl ändå på något sätt att föreningskunskapen är väl 
den ibland som kanske saknas hos en del. Man kommer in och 
är väldigt entusiastisk, man vill väldigt mycket och man vill ta 
ansvar för någonting. Men så glömmer man den här förenings-
biten, som man nu kan kalla det, som jag representerar, att för-
eningen är för alla; att man ska ha lika möjlighet. (Ordförande 
V, 2013)

Entusiasm och önskan om ansvar måste med andra ord kombineras med 
utbildning i föreningskunskap, enligt den intervjuade ordföranden.

Jag ställde frågan till dem som tänker delta i en utbildning de närmaste två 
åren om vilken typ av utbildning eller utbildningar de planerar att delta i 
(se tabell 4).
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Tabell 4. Typ av utbildning som respondenterna planerar att delta i (n=480).

Vilken utbildning? Antal

Verksamhetsutveckling 278

Ledning 209

Kommunikation 107

Insamling av medel  84

Juridik  65

Utvärdering  55

Redovisning  51

Budgetering  50

De som planerar att delta i en utbildning de närmaste åren svarar att de 
tänker delta främst i utbildningar som 1) verksamhetsutveckling och 2) led-
ning. I mindre utsträckning planerar de svarande att delta i utbildningar 
som kommunikation, insamling av medel, juridik, utvärdering, redovisning 
eller budgetering. Svaren på denna fråga går att jämföra med frågor relate-
rade till kompetenser. Ledning och verksamhetsutveckling är även där bland 
de mest prioriterade.

Förutsättningar för lärande
I enkäten ställdes en fråga till alla svarande om vilka förutsättningar som de 
anser bör finnas för att styrelsen och enskilda ledamöter ska prioritera ut-
bildningsinsatser (se diagram 18). Svarsalternativen stämmer inte och stäm-
mer till liten del respektive stämmer till stor del/stämmer helt har slagits 
ihop i diagrammet. Respondenterna kunde också fylla i fler än ett alternativ.

Akademisk pedagogik

Möjligheten till egenstudier

Helger

Korta utbildningar
(2-6 timmar)

Studiecirkel/
lärgruppspedagogik

Utbildningar i närområdet

Dagtid på vardagar

100 %

Stämmer till stor
del/stämmer helt

Stämmer inte/
stämmer till liten del

Vet ej/inget svar

800 20 40 60

Diagram 18. Förutsättningar för att styrelseledamöter ska prioritera lärande (n=737).
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De svarande instämmer med att förutsättningar som bör finnas för att sty-
relsen och enskilda ledamöter ska prioritera utbildningar inkluderar 1) stu-
diecirkel/lärgruppspedagogik, 2) utbildningar i närområdet och 3) korta ut-
bildningar. Det är färre personer som instämmer i samma utsträckning med 
förutsättningar som helger och möjligheter till egenstudier samt relativt be-
gränsat med en akademisk pedagogik. Drygt åtta av tio personer instämmer 
inte med förutsättningen att utbildningarna ska ske på dagtid på vardagar.

Det går att identifiera ett antal korrelationer mellan svarsalternativen och 
bakgrundsvariabler samt egenskaper hos föreningen. Exempelvis finns det 
positiva samvariationer mellan kvinnor och svarsalternativen studiecirkel/
lärgruppspedagogik och utbildningar i närområdet. Även personer med er-
farenhet av att verka som förtroendevalda samt som i huvudsak har arbetat 
i företag tenderar i högre grad att ange svaret studiecirkel/lärgruppspeda-
gogik. Personer som verkar i större föreningar, i form av att föreningen har 
fler medlemmar och anställda samt har en större ekonomisk omsättning, 
tenderar att ange alternativet korta utbildningar.

Ett antal av de svarande har valt att kommentera denna fråga i enkäten. Ett 
större antal av dessa för fram kritik mot utbildningsinsatser riktade mot 
idrottsföreningars styrelser. Exempelvis menar en person att ”alla krav som 
finns på föreningar kommer att göra att det inom kort kommer att bli akut 
brist på ledamöter”. Andra exempel på kommentarer inkluderar ”de flesta 
eldsjälar är redan väldigt uppbokade”, man ”tror inte på utbildning i att 
leda föreningar” samt att oftast ”vill man ha utbildningar i professionen 
eller i sin idrott, inte i föreningsutveckling”.

En längre kommentar, som också lyfter fram alternativ till utbildningsinsat-
ser i form av interna rutiner i styrelsen, följer nedan:

Vi bedriver en helt ideell verksamhet och lägger merparten av 
tiden på att sköta föreningen både administrativt men också 
som funktionärer av olika slag, till och med som instruktörer 
vid våra pass. Att på toppen av det också lägga fritid för utbild-
ning kan bli väl mycket av det goda. Vi lever på att någon har 
kompetens, men visst är det en bräcklig plattform. Nu löser vi 
det genom att samtliga kända rutiner är dokumenterade och så 
snart vi upptäcker brister, skapar vi och dokumenterar rutinen. 
Dessa ligger på vår hemsida, lösenordsskyddade och åtkomliga 
för styrelsen. Grunden för detta är att vem som helst i styrelsen 
ska kunna lämna sitt uppdrag omedelbart och ersättas av nå-
gon som snabbt kan läsa sig till rutin och ansvar. 

Personen verkar anse att det är ett orimligt krav att de förtroendevalda sam-
tidigt ska sköta föreningen, verka som funktionär och lägga tid på utbild-
ning. Det ”kan bli väl mycket av det goda”, enligt respondenten. Däremot 
har styrelsen hanterat detta dilemma genom att samtliga rutiner är doku-
menterade och åtkomliga för alla i styrelsen. Enligt personen underlättar 
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detta styrelsens arbete, men även vid rekrytering och inskolning av nya le-
damöter.

Existerande utbud av kurser
En del av enkäten handlade om att undersöka om de förtroendevalda kände 
till det existerande utbudet av kurser hos SISU Idrottsutbildarna samt hur 
man i sådana fall såg på detta utbud i relation till sina egna behov. Mer än 
hälften av de svarande har god eller mycket god kännedom om SISU Idrotts-
utbildarnas utbud av utbildningar (n=888). De personer som svarade att de 
hade god eller mycket god kännedom om SISU Idrottsutbildarnas utbud av 
utbildningar fick ta ställning till ett antal påståenden om dessa utbildningar 
(se diagram 19). Svarsalternativen stämmer inte och stämmer till liten del 
respektive stämmer till stor del/stämmer helt har slagits ihop i diagrammet. 
Respondenterna kunde också fylla i fler än ett alternativ.

Behöver utvecklas när det
gäller former och metoder

Behöver kompletteras med ytterligare
utbildningar och ämnen

Uppfyller mina behov av
kompetensutveckling

Uppfyller min styrelses behov
av kompetensutveckling

Uppfyller enskilda styrelseledamöters
behov av kompetensutveckling

Stämmer till stor
del/stämmer helt

Stämmer inte/
stämmer till liten del

Vet ej/inget svar

50 %0 2010 4030

Diagram 19. Ställningstagande till påståenden om det existerande utbudet av kurser 
(n=453).

Ett tydligt mönster är att de som känner till utbudet av utbildningar också 
anser att de uppfyller 1) styrelsens, 2) enskilda styrelseledamöters samt 3) 
de svarandes egna behov av kompetensutveckling. Endast ett mindre antal 
av de svarande anser att utbudet av utbildningar behöver utvecklas när det 
gäller former och metoder eller behöver kompletteras med ytterligare ut-
bildningar och ämnen.

Det samband av intresse mellan svaren på denna fråga och andra variabler 
är en positiv samvariation mellan alternativet att utbildningarna behöver 
kompletteras när det gäller former och metoder och kön (kvinnor). Det är 
med andra ord kvinnor i högre grad som anser att formerna och metoderna 
för SISU Idrottsutbildarnas utbud behöver utvecklas.
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Några personer har valt att kommentera denna fråga i enkäten. Dessa kom-
mentarer kan ge ytterligare insikt i vad respondenterna menar när de anser 
att utbudet av utbildningar behöver kompletteras. En person vill gärna se 
”kunnigare handledare”, medan en annan person menar att det ”är lärorikt 
att utbyta erfarenheter med andra föreningar”. Samma person menar dock 
att ibland ”är utbildningarna lite kravlösa”.

En av de intervjuade ordförandena i förstudien upplever samarbetet med 
SISU Idrottsutbildarna som positivt:

Ja, alltså vi jobbar ju, kan man väl säga, ständigt med kompe-
tensutbildning eller kompetensutveckling. Vi jobbar ihop med 
SISU bland annat. Det är ju beroende på vilka kurser de har. Vi 
har ju både administrativ utbildning och vi har ledarutbildning. 
Vi kör ju en kontinuerlig vidareutveckling bland våra styrelse-
ledamöter. (Ordförande H, 2012)

Styrelsen i fråga verkar arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling och 
vänder sig i dessa frågor till SISU Idrottsutbildarna. Utbildningsinsatser av 
intresse handlar om administrativ och ledarutbildning.
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Analys och diskussion

Den här rapporten har handlat om de förtroendevaldas syn på kompetens 
och behov av lärande i idrottsföreningar för att uppfylla och utveckla styrel-
sens uppdrag. För att närma sig studiens resultat inledde jag rapporten med 
att sätta den i ett större sammanhang, i vilket de förtroendevalda samtidigt 
kan ses som det svenska civilsamhällets kärntrupp och som den traditio-
nella folkrörelsens sista bastion. I detta kapitel återkommer jag till detta 
sammanhang utifrån ett antal dimensioner, inklusive föreställningen om 
utbildningars betydelse, yrkeserfarenhetens betydelse, de förtroendevaldas 
situation samt sammanhangets betydelse. Målsättningen med detta kapitel 
är att samtidigt återknyta till pågående omvandlingar i det civila samhället, 
sammanfatta några av de mer viktiga resultaten och att lyfta fram ett antal 
aspekter som pockar på uppmärksamhet. 

Föreställningen om utbildningars betydelse
Föreställningen om betydelsen av föreningsutbildning för nya och gamla 
styrelseledamöter i ideella organisationer verkar vara väletablerad i sam-
hället och i tidigare forskning om ideella styrelser (Ewards och Cornforth, 
2003; Renz, 2012; Albanson et al., 2013). Inom ramen för det svenska civil-
samhället diskuteras därmed ofta utbildningens innehåll snarare än dess be-
rättigande överhuvudtaget. Resultat från denna studie visar dock att denna 
föreställning är mindre etablerad hos ordförande i idrottsföreningar och 
detta uppmanar till mer tankearbete kring utbildningars syfte och funktion. 

Jag börjar dock med empiriska resultat och argument som stödjer tilltron 
till föreningsutbildningar. Enligt en praktisk guide för styrelsearbete inom 
den ideella sektorn, Styrelsearbete i ideella organisationer (Albanson et al., 
2013), finns det exempelvis inte bara en formell skyldighet att ge varje leda-
mot den kunskap de behöver för att uppfylla sitt styrelseuppdrag. Författar-
na till boken menar också att det är ”en klok investering i nya ledamöter att 
ge dem en introduktion och inskolning i styrelsens arbete och verksamhe-
tens förutsättningar” (Albanson et al., 2013: 110-111). Föreställningen om 
utbildningens betydelse för föreningens och styrelsens utveckling är också 
vedertagen inom internationell forskning, där exempelvis styrelseledamöter-
nas kompetenser anses bidra till styrelsens strategiska arbete (Ewards och 
Cornforth, 2003) och där styrelser anses bli mer effektiva av utbildning 
(Renz, 2012). Även bland aktörer inom idrottsrörelsen upprätthålls före-
ställningen om utbildningens betydelse. I FoU-rapporten Den framgångs-
rika idrottsföreningen menar exempelvis ett flertal representanter att krite-
rierna utbildning och personlig utveckling präglar framgångsrika föreningar 
(Einarsson, 2012a). Föreningsutbildning framställs med andra ord som en 
investering för styrelsens arbete och verksamhetens utveckling. Den bak-
omliggande idén tycks vara att utbildning av styrelser och ledamöter leder 



F ö rt r o e n d e va l d a  i  s t o r m e n s  ö g a

50

till ökad effektivitet i styrelsearbetet och i förlängningen till utveckling av 
föreningens verksamhet. Utbildning framstår vidare som ett instrument för 
att dels främja styrelsens arbete, dels nå uppsatta mål för föreningen.

Ett antal av de ordförande i idrottsföreningar som har deltagit i denna stu-
die verkar dela denna tilltro till utbildning som investering, instrument och 
skyldighet. I enkäten ställdes exempelvis frågor om de svarande planerar 
att delta i utbildningar framöver och i sådana fall varför. De tre viktigaste 
skälen till varför de svarande tänker delta i en utbildning inkluderar att det 
ger kompetenser som kan användas i styrelseuppdraget, att det är bra för 
föreningen och att det är spännande att lära något nytt. Framför allt de två 
första skälen stämmer väl överens med föreställningen om att utbildning är 
en investering och ett instrument för att påverka styrelsens arbete. Samman-
taget verkar det därmed som att ett antal ordförande i idrottsföreningar de-
lar forskningens och samhällets positiva uppfattning om utbildning som en 
investering och ett instrument. Även om ledamöter är fulla av entusiasm och 
välvilja krävs utbildning och föreningskunskap för att styrelsen ska fungera 
och verksamheten utvecklas.

Förutom att föreningsutbildning anses vara bra för föreningen anser också 
respondenterna att det existerande utbudet av utbildningar uppfyller styrel-
sens, enskilda ledamöters samt deras egna behov av kompetensutveckling. 
Via enkäten undersöktes exempelvis vilken kännedom de förtroendevalda 
hade om det existerande utbudet av föreningsutbildningar samt hur de såg 
på detta utbud i relation till sina egna behov. Det visar sig att mer än hälften 
av de svarande har god eller mycket god kännedom om exempelvis SISU 
Idrottsutbildarnas utbud av utbildningar. Personerna med god eller mycket 
god kännedom fick sedan ta ställning till ett antal påståenden om dessa 
utbildningar. I rangordning anser man att det existerande utbudet av ut-
bildningar uppfyllde styrelsens, enskilda ledamöters och de egna behoven 
av kompetensutveckling. Endast ett mindre antal av de svarande anser att 
utbudet av utbildningar behöver utvecklas när det gäller former och me-
toder eller behöver kompletteras med ytterligare utbildningar och ämnen. 
I en annan del av enkäten fick respondenterna ta ställning till drivkrafter 
och former som bidrar till lärande. Där framkommer det att de svarande 
uppmuntrar varandra, åtminstone i viss mån, att delta i utbildningar. Den 
sammantagna bilden verkar med andra ord vara att ett urval av de svarande 
är nöjda med utbudet av utbildningar och dess betydelse för kompetens-
utvecklingen. Jag kommer dock att visa nedan att denna positiva bild av 
föreningsutbildningar behöver nyanseras i ett antal led.

Trots denna positiva inställning till utbildning som investering och instru-
ment hos vissa respondenter är andra intervjuade ordförande mer kritiska 
till utbildningsinsatser riktade mot idrottsföreningars styrelser. I exempelvis 
kommentarer till frågan om vilka förutsättningar som krävs för att styrel-
seledamöter ska prioritera utbildningar ges uttryck för en misstro mot för-
eningsutbildningars betydelse (se kapitlet om drivkrafter och former som 
bidrar till lärande i denna rapport). Till misstron mot föreningsutbildningar 
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kan också läggas en uppfattning om att kompetensutveckling uppmuntras 
inom styrelserna, men att det inte är prioriterat. I en av frågorna i enkä-
ten om styrelsens förhållningssätt till lärande och kompetensutveckling fick 
respondenterna ta ställning till ett antal påståenden. I rangordningen av 
svarsalternativen framkommer det paradoxala sammantagna resultatet att 
man i idrottsföreningarnas styrelser gärna uppmuntrar varandra att gå på 
utbildningar samtidigt som respondenterna i väldigt låg grad håller med om 
att det är lätt att få ledamöterna att gå på utbildningar. De svarande håller 
också i mindre grad med om att man i deras styrelse prioriterar kompetens-
utveckling, och ett antal av respondenterna anger att de kompetensutveck-
lar sig på egen hand och inte via utbildningar. 

Även om denna så kallade misstro mot föreningsutbildningars betydelse 
som investering och instrument i detta fall kan hänföras till frågan om hur 
styrelserna förhåller sig till lärande och kompetensutveckling samt ett antal 
kommentarer i enkäten, ger misstron anledning till eftertanke. Kommen-
tarerna exempelvis visar att det finns ett antal upplevda hinder för att ut-
bildningen ska kunna uppnå resultat. Till dessa hinder hör exempelvis att 
utbildningar upplevs som ytterligare ett krav och brist på tid hos de förtro-
endevalda. Kommentarerna visar också att vissa ordförande inte vill delta i 
utbildningar med bäring på frågor om föreningsutveckling eller att man inte 
delar föreställningen om föreningsutbildningars betydelse. Frågan om sty-
relsens förhållningssätt till lärande och kompetensutveckling visar i samma 
anda att det uppmuntras, men att det inte är prioriterat.

I nästa avsnitt av rapporten kommer jag att beskriva och analysera ytterli-
gare faktorer som bidrar till att nyansera föreningsutbildningens ställning 
som investering och instrument när det gäller att uppfylla styrelsernas upp-
drag och utveckla föreningarnas verksamhet.

Yrkeserfarenhet viktigare
Tidigare forskning om ideella organisationer och styrelsearbete visar att 
kompetensen hos styrelsen och de enskilda ledamöterna har betydelse för 
parametrar som effektivitet i och utveckling av verksamheten (Brown, 2010; 
Renz, 2012). Detta skulle kunna tala för att föreningsutbildningar har be-
tydelse för att uppfylla styrelsens uppdrag även i idrottsföreningar i Sverige. 
De empiriska resultaten från denna studie visar dock att det är långtifrån 
alla kompetenser som värdesätts när det gäller styrelsearbetet. Denna insikt 
bidrar till att nyansera och delvis ytterligare nyansera föreningsutbildning-
ens förmodade självklara ställning i det svenska civilsamhället. Jag kommer 
därför här att gå tillbaka till frågorna om vilka kompetenser som värdesätts 
för att uppfylla och utveckla styrelsens uppdrag samt spekulera i vad ur-
sprunget är till att just dessa kompetenser värdesätts.

En väsentlig fråga i enkäten rörde upplevelsen av vilka erfarenheter och 
kompetenser som respondenterna bedömde vara viktiga för att uppfylla sty-
relsens uppdrag. De svarande som angav att de hade deltagit i någon form 
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av utbildning med bäring på deras uppdrag som förtroendevalda (ungefär 
hälften av respondenterna) fick också ta ställning till denna fråga, det vill 
säga vilken eller vilka erfarenheter som de ansåg var användbara i styrelse-
uppdraget. I en rangordning värdesatte respondenterna sina kompetenser 
från sin nuvarande eller sina tidigare sysselsättningar, sina kompetenser från 
tidigare förtroendeuppdrag, sin formella utbildning och sina föreningsut-
bildningar. Av dem som har deltagit i någon form av utbildning för för-
troendevalda anser med andra ord fler att de har mer användning för sina 
kompetenser från sitt arbete eller från att verka som förtroendevalda än för 
sina formella eller föreningsutbildningar. Även om den övergripande upp-
fattningen verkar vara att de svarande värdesätter erfarenheter från främst 
tidigare eller nuvarande sysselsättningar när det gäller att uppfylla styrelsens 
uppdrag visar kommentarer till enkätfrågorna samt vissa intervjuer att det 
också existerar mer nyanserade och komplexa föreställningar om relationen 
mellan kompetens och styrelsearbetet. Enligt exempelvis en respondent i en 
kvalitativ intervju kräver styrelsearbetet kunskap om föreningslivet, en vilja 
till ideellt arbete, ekonomiskt kunnande, kännedom om idrott samt person-
liga drivkrafter.

Mot bakgrund av resultatet ovan blir det relevant att ställa frågan om vilka 
kompetenser respondenterna anser att de har införskaffat från sina nuva-
rande eller tidigare sysselsättningar. Detta med tanke på att respondenterna 
verkar värdesätta erfarenheter från arbetslivet framför exempelvis formell 
eller föreningsutbildning när det gäller att uppfylla styrelsens uppdrag. Det 
är också angeläget att åtminstone spekulera kring varifrån dessa kompe-
tenser kommer. I undersökningen ställdes frågor om vilka kompetenser de 
svarande har erhållit från sina arbeten samt sina styrelseuppdrag.

När det gäller kompetenser från nuvarande eller tidigare sysselsättningar 
anger respondenterna att de framför allt har erhållit kunnande om led-
ning, kommunikation, verksamhetsutveckling och utvärdering. Ett intres-
sant resultat framkommer från en jämförelse med andra frågor i enkäten 
kring förvärvade kompetenser från exempelvis föreningsutbildningar och 
att verka som förtroendevald. Respondenterna anger att de har erhållit un-
gefär liknande kompetenser från att verka som förtroendevalda och från att 
delta i föreningsutbildningar som från sina nuvarande eller tidigare syssel-
sättningar. Med små variationer i rangordningen anger man att förvärvade 
kompetenser inkluderar ledning, kommunikation, verksamhetsutveckling 
och utvärderingar oavsett om de kommer från arbetslivet, föreningsutbild-
ningar eller från att verka som förtroendevald. Hur kommer det sig att re-
spondenterna värdesätter införskaffade kompetenser från nuvarande eller 
tidigare sysselsättningar högre när de erhållna kompetenserna liknar var-
andra i så hög grad? Ett möjligt svar på denna fråga kan ha att göra med 
varifrån de erhållna kompetenserna kommer, det vill säga att det kan vara så 
att ordförande i idrottsföreningar bedömer kompetensernas ursprung högre 
än kompetenserna i sig.
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I enkäten har inga frågor ställts om kompetensernas ursprung, men en tänk-
bar kvalificerad gissning är att de kompetenser som värdesätts från nuva-
rande eller tidigare sysselsättningar i huvudsak har sitt ursprung från före-
tag i näringslivet. Denna gissning baserar sig på svaren på enkätfrågan om 
inom vilken typ av organisation respondenten i huvudsak har arbetat, där 
de svarande anger att de i huvudsak har arbetat i företag, därefter offentliga 
organisationer och ideella föreningar. Det ska återigen påpekas att detta en-
bart är en kvalificerad gissning. Det finns dock andra delar av de empiriska 
resultaten som lyfter fram att många av respondenterna verkar värdesätta 
företag som organisationsform och den kompetens som erhålls därifrån. 

I de tolkande intervjuerna ställdes följaktligen frågor om vilka för- och nack-
delar som respondenterna kunde tänka sig kring möjligheten att influenser, 
lärdomar och erfarenheter från exempelvis företagarvärlden förs in i den 
ideella föreningen. De flesta av respondenterna verkade anse att influenser 
från företag är positivt för styrelsearbetet. Här följer ett exempel:

Det är positivt. Det är ju aldrig fel att ha ledningsgrupper i 
föreningen, för dels så är de vana att hålla möten, de är effek-
tiva och de vet hur de ska hitta information, kan söka den fort 
faktiskt. (Ordförande P, 2013)

Personer med erfarenheter från företag anges vara mötesvana, effektiva och 
ha lätt att söka information. En annan respondent menar att det finns fler 
för- än nackdelar och att det är ledaregenskaperna som förs över till fören-
ingen:

Nja nog tror jag att det är mer fördelar än nackdelar. (…) I det 
jobb jag själv har jobbat så är det ju en stor fördel att kunna 
ta med de ledaregenskaper man lärde sig i jobbet och föra över 
det i föreningslivet. (Ordförande Q, 2013)

Ledaregenskaper från företag kan med andra ord ses som behövliga i fören-
ingslivet, och man skulle kunna tolka det som att företagsledaregenskaper 
är mer värdefulla än de som kan förvärvas från att verka i föreningar. Yt-
terligare en av respondenterna diskuterar för- och nackdelar med företags-
influenser i relation till storleken på föreningen:

Jag menar att ledarskap från ett företag kan vara bra att ha i en 
förening. Samtidigt som att det är bra att ha ett ledarskap där 
man har insyn i vad själva idrotten handlar om. Och det kan 
nog bero på om det är en stor eller liten förening. I en stor för-
ening då behöver du kanske en som är duktig på att leda som 
ett företag. Men för oss som är så små så är det nog lika viktigt 
att vi vet vad själva idrotten vill och så. (Ordförande X, 2013)

Återigen bekräftar respondenten värdet av att kompetenser från att verka 
i företag förs över till föreningslivet. Samtidigt nyanserar citatet föreställ-
ningen genom att dels påpeka att det är värdefullt med insyn i idrotten, 
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dels relatera det till storleken på föreningen. Uppfattningen verkar vara att 
större föreningar har mer behov av företagskompetens medan i mindre för-
eningar är det lika viktigt med idrottskännedom. 

Det faktum att respondenterna värdesätter kompetenser förvärvade från 
nuvarande eller tidigare sysselsättningar högre än kompetenser från exem-
pelvis att verka som förtroendevald, formella utbildningar eller förenings-
utbildningar aktualiserar också frågan om möjligheterna till att importera 
kompetenser och erfarenheter från andra håll in i föreningslivet. Möjlighe-
ten att föra över kunskaper, influenser och idéer från andra sektorer samt 
konsekvenser av detta för ideella organisationer är föremål för en intensiv 
forskardebatt (Segnestam Larsson, 2013). Vissa forskare menar att det är 
positivt med influenser från andra håll (Shoham et al., 2006). En grundläg-
gande inställning hos dessa forskare är att organisationer är generella feno-
men och att det därmed både går och är lämpligt att lära av andra organisa-
tioner. En integrerad del av denna inställning är att företag idag är normen 
för hur andra organisationer ska organiseras, och att det därmed är riktigt 
att exempelvis ideella organisationer importerar kompetenser, erfarenhe-
ter och idéer från näringslivet. Med hjälp av detta resonemang skulle man 
kunna se de förtroendevalda i idrottsföreningar som förändringsagenter, 
vilka bidrar till organisationstrender, civilsamhällets förändring och samhäl-
lets omvandling. Andra forskare menar dock att influenser från andra håll 
måste anpassas till det unika sammanhanget (Åberg, 2008). Dessa forskare 
betonar ofta skillnaden mellan olika kategorier av organisationer och lyfter 
fram hur influenser och kompetenser måste översättas till det nya samman-
hanget. Vidare finns det forskare som är ytterst kritiska till att kompetenser 
från exempelvis företag implementeras i föreningar (Skocpol, 2003). Denna 
grupp forskare menar att företagsinfluenser omvandlar föreningar till före-
tag och att dessa förändringar reducerar de ideella organisationernas unika 
bidrag till samhället. Det finns slutligen forskning som menar att det inte 
bara är högst osäkert om och hur influenser, idéer och modeller från an-
dra organisationstyper påverkar ideella organisationer, utan att det även 
är svårt att studera deras eventuella påverkan (Segnestam Larsson, 2013). 
En möjlig tolkning kan därför vara att dessa idéer och tendenser har andra 
syften, som till exempel att tillfredsställa motstridiga krav i omgivningen.

Med hänvisning till de empiriska resultaten och det senare forskarperspek-
tivet kan en tolkning därför vara att föreställningen om att yrkeslivserfa-
renhet är att föredra framför föreningsutbildning ska tilldelas en begrän-
sad praktisk betydelse. Det faktum att respondenterna verkar fokusera mer 
på kompetensernas ursprung än kompetenserna i sig kan vara ett stöd för 
denna tolkning. Istället ska kanske denna föreställning ses som ett tecken i 
tiden eller som en indikator på andra underliggande frustrationer i idrotts-
föreningar runtom i Sverige. Det blir därmed också mindre rimligt att se de 
förtroendevalda som förändringsagenter, utan snarare individer som fångar 
upp omvärldstrender och omvandlar dessa till föreställningar om kompe-
tensernas ursprung snarare än kompetenserna i sig. 
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De förtroendevaldas situation
Hur kan vi närma oss, förstå och förklara analysen av de empiriska resulta-
ten så här långt i denna studie? Till dessa resultat hör bland annat en misstro 
mot föreningsutbildningar, att kompetensutveckling uppmuntras men inte 
anses vara prioriterat samt att arbetslivserfarenhet bedöms som viktigare 
för att uppfylla styrelseuppdraget. I den här delen av analysen kommer jag 
att börja med att redovisa några av respondenternas egna förklaringar, som 
till exempel upplevelsen av tidsbrist. Jag kommer sedan att utforska föränd-
ringar i motiv mellan att bli invald och att verka som förtroendevald samt 
de förtroendevaldas tillvaro som embryon till möjliga andra tolkningar.

Jag börjar med att diskutera respondenternas egna förklaringar till sin syn 
på kompetensutveckling. Ett antal personer har exempelvis relativt utförligt 
kommenterat frågan om drivkrafter och former som bidrar till lärande inom 
ramen för enkäten (se kapitlen om vilka kompetenser de förtroendevalda 
har samt drivkrafter och former som bidrar till lärande). Deras kommen-
tarer kan erbjuda embryon till förklaringar. Det sammantagna intrycket är 
att dessa personer anser att det är svårt att hitta tid till föreningsutbildning-
ar. Andra respondenter utvecklar resonemanget och anger andra skäl. Till 
dessa skäl hör att man bland annat utvecklas via arbete och arbetsliv eller 
att det finns en övertro på utbildning som lösning på alla problem samt att 
utbildningens värde kan vara personberoende. En annan respondent anger 
att utbildningarnas kvalitet påverkar föreställningen om föreningsutbild-
ningarnas betydelse och att utbildningarna upplevs som mindre effektiva 
och eventuellt meningslösa:

Det kan vara så att de har varit på en utbildning och att de inte 
tycker att den är effektiv. Det kan faktiskt vara så att de tycker: 
”Herregud, ska vi fika fyra gånger på en dag? Jag vill göra det 
här och sedan komma hem.” Så kan jag uppleva när jag går 
vissa utbildningar inom mitt jobb, ”åh ska jag sitta all tid på 
kurs i två dagar, känns meningslöst”. Tyvärr. Och det tror jag 
är ganska vanligt. (Ordförande P, 2013)

Denna typ av uttalande stämmer väl överens med den sammantagna bilden 
av att föreningsutbildningar värdesätts i mindre grad av respondenterna. 
En ytterligare respondent bidrar med en intressant förklaring som flyttar 
uppmärksamheten från utbildningarna själva och istället lyfter fram SISU 
Idrottsutbildarnas eget agerande. Personen förklarar nämligen paradoxen 
med att antyda att SISU Idrottsutbildarna löser föreningsrelaterade problem 
genom att bidra med sin kunskap bortom föreningsutbildningarna. 

Utbildningar de har är också bra. Men kan det vara såhär? Att 
man istället för att gå på utbildningen så ringer man till SISU 
och då löser de problemet oftast. De har kunskapen och då är 
man tillbaka på det här att man kan söka genvägar. (Ordfö-
rande Y, 2013)
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Behovet av att delta i föreningsutbildningarna minskar därmed och SISU 
Idrottsutbildarna ges mer en roll av att stötta föreningarna i deras löpande 
verksamhet genom rådgivning och konsultation. Man skulle därmed kunna 
se det som att SISU Idrottsutbildarna genom sina aktiviteter bidrar till att 
nyansera föreningsutbildningarnas betydelse i idrottsrörelsen. Slutligen an-
ser en majoritet att deras styrelser har tillräcklig formell och föreningsutbild-
ning. Detta skulle kunna förklara varför kompetensutveckling uppmuntras i 
allmänna ordalag men sällan prioriteras i val mellan olika alternativ. Mång-
falden av förklaringar ovan härrör framför allt från respondenterna själva. 
Ytterligare tolkningar går att identifiera med bearbetning av de empiriska 
resultaten och redovisas i nästa del av rapporten. Jag fortsätter därför med 
att utforska förändringar i motiven mellan att bli invald och att verka som 
förtroendevald som en möjlig förklaring.

En mer empiriskt grundad och forskningsbaserad tolkning till responden-
ternas syn på kompetens och lärande kan ha att göra med förändringar 
mellan motiven till att bli invald som och att fortsätta att verka som förtro-
endevald. Med mer analytiska termer skulle man kunna kalla det för att de 
förtroendevalda rör sig från en ideologisk rationalitet till en rationalitet som 
präglas av ideologi och gemenskap, och att synen på kompetens och lärande 
går att relatera till denna förändring i individens motiv. För att redovisa 
de empiriska stöden för denna tolkning behöver jag rekapitulera några av 
resultaten från kapitlet om motiv till att verka som förtroendevald. När det 
gäller personliga motiv svarade de förtroendevalda att de vill göra nytta för 
andra när de blev invalda och att de vill hjälpa andra i sitt uppdrag. Det var 
inte viktigt då att påverka samhället politiskt och det är det inte heller idag. 
Däremot var det ett större fokus på idrotten och att uppfylla föreningens 
mål när de blev invalda medan de idag vill ha roligt, hjälpa andra samt lära 
sig något samt ha och få vänner. Framför allt det senare kan ställas mot att 
svarsalternativet lära känna nya människor inte ansågs vara ett viktigt mo-
tiv när de svarande blev invalda.

Skillnaden i motiv mellan att bli invald och att fortsätta att verka som för-
troendevald stämmer väl överens med forskning om ideellt arbete. Tidigare 
forskning visar att människor som arbetar ideellt inte har bara ett motiv till 
att börja, utan att anledningarna är flera (Jeppsson Grassman, 1997; von 
Essen, 2008). De främsta skälen till att människor börjar arbeta ideellt är att 
de vill bidra till organisationen, göra nytta för andra människor och utöva 
sitt intresse. Mer än hälften instämmer i dessa tre alternativ. Forskningen 
visar också att de motiv människor har för att börja arbeta ideellt och vad 
detta engagemang med tiden kommer att betyda för dem inte nödvändigt-
vis är samma sak. Att det är viktigt att få hjälpa någon genom sitt ideella 
arbete är det alternativ som får starkast stöd. Nästan två tredjedelar in-
stämmer i detta påstående. Det var också en anledning för många att börja 
arbeta ideellt. Forskning utifrån ett medlemskapsperspektiv bidrar med mer 
information. En avhandling om medlemmars perspektiv på sitt medlemskap 
visar att individer uppfattar medlemskapet på olika vis och betonar olika 
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dimensioner av medlemskapet (Einarsson, 2012b). Exempelvis – och med 
intresse för denna studie – motiverar medlemmar sitt medlemskap utifrån 
en rationalitet som bygger på ideologisk överensstämmelse mellan individ 
och organisation, men en nästan lika stor del av individerna i avhandlingens 
empiriska material motiverar sitt medlemskap med hjälp av en kalkylerande 
rationalitet (Sjöstrand, 1985).

Inom ramen för denna studie, och med inspiration från Einarssson och von 
Essen (Einarsson, 2012b; von Essen, 2008), skulle jag kunna argumente-
ra för att de förtroendevalda rör sig från ideologiska motiv till motiv som 
baserar sig mer på en ideologisk gemenskap. I förlängningen går det att 
spekulera i hur denna förändring i individens motiv går att relatera till de 
förtroendevaldas syn på kompetens och lärande. En möjlig tolkning skulle 
kunna vara att de förtroendevalda är mer motiverade att delta i praktiskt 
orienterade styrelseutbildningar när de blev invalda, under förutsättning att 
utbildningen kan påvisa hur den bidrar till att göra nytta och hjälpa andra. 
Över tid verkar det dock som att de förtroendevalda drivs mer av den ideo-
logiska gemenskapen och att en praktisk föreningsutbildning då stämmer 
minde väl med motiv som att ha roligt samt att ha och få nya vänner.

En tredje förklaringsgrund kan ha att göra med de förtroendevaldas tillvaro. 
I inledningen av denna rapport argumenterade jag för att de förtroende-
valda står mitt i stormens öga. Däremot var det oklart huruvida de förtro-
endevalda ska förstås som civilsamhällets kärntrupp eller folkrörelsens sista 
bastion. Vad som dock framgår klart från de empiriska resultaten är att de 
förtroendevalda i idrottsföreningar är mitt i livet och arbetar heltid sam-
tidigt som de verkar som förtroendevalda i denna och andra styrelser. En 
befogad fråga är därför hur dessa människor ställer sig till sin tillvaro, men 
även till önskemål om att de ska ta på sig ytterligare uppgifter. I samtalet 
kring de förtroendevalda florerar flera idéer om förändringar över tid. Två 
av dem är att kraven på de förtroendevalda har ökat och att det är svårare 
att rekrytera förtroendevalda. I de tolkande intervjuerna valde jag att följa 
upp dessa påståenden genom att fråga respondenterna om dessa upplevda 
förändringar. Jag kommer därför här att redovisa utdrag ur dessa intervjuer 
för att sedan återkomma till hur det kan påverka de förtroendevaldas syn på 
kompetens och lärande samt huruvida man ska se dem som civilsamhällets 
kärntrupp, folkrörelsens sista bastion eller förändringsagenter.

Det är en relativt samstämmig bild som framträder i intervjuerna i relation 
till frågor om ökade krav och föreställningen att det är allt svårare att re-
krytera förtroendevalda. En person säger exempelvis följande: ”Vi kan väl 
kortfattat säga så här att människor vill ha föreningen kvar, men ingen vill 
jobba med föreningen. Det ideella föreningsarbetet existerar knappt läng-
re.” (Ordförande U, 2013) En annan ordförande anger att uppdraget har 
blivit mer betungande:

Det har ju blivit mer betungande, det blir ju mindre och mind-
re frivilligt arbete i föreningslivet. Folk är ju mer upptagna nu 
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för tiden så att det blir ju ett större lass på oss som sitter i 
styrelsen, att vi alla får sköta andra saker som man kan tycka 
att medlemmar skulle kunna ställa upp på. Som att städa runt 
klubbhuset och andra sådana sysslor. Arbetskvällar dyker det 
inte upp folk utan det är ju vi i styrelsen – om och om igen – 
samma folk som drar lasset. (Ordförande O, 2013)

Respondenten menar att det blir färre personer som arbetar ideellt, vilket le-
der till slutsatsen att de som redan verkar som frivilliga får arbeta ännu mer. 
Det är samma folk som drar mer av lasset med andra ord. Denna upplevelse 
bekräftas av en annan respondent:

Jag tror att det har blivit större krav. Det är mindre folk som 
är benägna att hjälpa till om jag jämför med när jag var barn. 
Det kan också ha med sporten att göra, beroende på vilken 
sport man är i. Ja, litegrann, men alltså jag upplever det som 
att styrelsen och föreningen ska göra allt litegrann, kanske kan 
jag tycka. Det är tungt. (Ordförande P, 2013)

Flera av respondenterna uttrycker också att det har blivit svårare att rekry-
tera ledamöter. Ett utdrag från en intervju kan illustrera denna upplevelse.

Ja det är mycket svårare att rekrytera folk till en styrelse idag. 
Ingen är intresserad av någon post egentligen överhuvudtaget. 
Så det är de är betydligt svårare. (…) Jag tror att folk är rädda 
för besväret och man är inte riktigt medveten heller om vad det 
innebär att sitta i en styrelse alla gånger. Men framförallt så är 
det att människor inte har tid idag att engagera sig så mycket. 
Dom är nöjda med att skjutsa barn och sen släppa av dom på 
träning och sen hämta och sen allt i övrigt tycker dom ska flyta. 
(Ordförande O, 2013)

Svårigheterna att rekrytera förtroendevalda kan ha att göra med att männi-
skor undviker besvär, saknar kunskap om vad styrelsens arbete innebär 
samt tidsbrist enligt respondenten ovan. En annan av de intervjuade be-
kräftar tidsbristen som ett skäl till att det är svårt att få individer att ställa 
upp, men menar även att det ideella engagemanget kan vara krävande och 
därmed påverka möjligheterna till att rekrytera nya personer.

Tidsbrist är säkert en anledning och sen är det väl det att du 
tror att du måste göra så fruktansvärt mycket om du engage-
rar dig. Men grejen är ju att ju fler som engagerar sig, desto 
mindre behöver du egentligen göra. Och samtidigt så är det lite 
tragiskt därför att du kan ha så vansinnigt roligt. Men man är 
inte medveten om det därför att man inte har den traditionen. 
(Ordförande R, 2013)
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En ytterligare respondent menar att det har blivit svårare att rekrytera vissa 
positioner i styrelsen, som ordförande och kassör, medan ledamöter överlag 
går bra att rekrytera:

Jag kan väl säga att som vanlig ledamot så är det inte så svårt, 
men ordförande och kassör är nästan hopplöst. (…) Ordfö-
rande är folk jätterädda för att bli. (Ordförande V, 2013)

Det ska dock påpekas att det finns de som anser att det inte har blivit svå-
rare att rekrytera ledamöter: ”Nja, egentligen inte, det har väl i vår egen 
förening varit ganska okej.” (Ordförande Q, 2013) I en intervju diskuteras 
slutligen vad föreställningen om att det har blivit svårare att rekrytera för-
troendevalda kan ha för bakomliggande orsaker. Respondenten säger:

Jag tror att många har så mycket att göra nu och sen tror jag att 
många är rädda för vad det innebär. Alltså dom vet inte, dom 
vill inte, dom törs inte ta sig an saker, dom är rädda att dom 
ska få lov att göra en massa saker. För jag tror att man skulle 
kunna ha tid, men man vågar inte ens försöka. Så tror jag att 
det är. (Ordförande X, 2013)

Utöver tidsbrist menar respondenten att potentiella ledamöter är rädda för 
vad uppdraget kan innebära. Potentiella ledamöter verkar inte vilja ta sig 
an uppgifter eller så är de oroliga för arbetsbördan som det innebär att vara 
förtroendevald.

Hur kan man förstå skillnaden mellan omfattningen på de förtroendevaldas 
uppdrag och dessa eländesbeskrivningar av det ideella arbetet, och vilken 
påverkan kan denna skillnad ha för de förtroendevaldas syn på kompetens 
och lärande? Återkommande undersökningar visar att det ideella arbetet är 
på en omfattande nivå (Svedberg et al, 2010) samtidigt som det uppenbarli-
gen florerar idéer om ökande krav på de ideellt arbetande och upplevelser av 
att de inte orkar. Det finns därmed en diskrepans mellan undersökningsdata 
och individernas egna upplevelser och utsagor. Ett sätt att förstå detta är att 
se svenskarna som ett i tilltagande grad självspäkande folk. Förklaringen 
blir då att förtroendevalda kan ses som civilsamhällets kärntrupp vilken 
fortsätter att delta i ideellt arbete på grund av gruppens masochistiska ka-
raktär. Upplevelser av en kravfylld tillvaro hör därmed till självbilden, men 
är i praktiken ingenting som det omkringliggande föreningslivet eller sam-
hället behöver oroa sig för.

En annan förklaring tar avstamp i att eländesbeskrivningarna kan ses som 
en konsekvens av att civilsamhällets kärntrupp – med de förtroendevalda i 
idrottsföreningar som en central del av denna trupp – i ökande grad drar 
mer av lasset. Till skillnad från den första förklaringen, som ser eländesbe-
skrivningarna och synen på kompetens och lärande som en konsekvens av 
förändringar hos individerna, antyder den andra förklaringen att eländesbe-
skrivningarna kan vara en konsekvens av förändringar i idrottsföreningar-
na (se till exempel Papakostas, 2012). Denna mer organisatoriskt präglade 
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förklaring är mer bekymmersam, åtminstone på lite längre sikt, och skul-
le kunna antyda att eländesbeskrivningarna kan omvandlas till handling, 
förändring och en reduktion av omfattningen av det ideella arbetet på lite 
längre sikt. Civilsamhällets kärntrupp skulle därmed lätt kunna förvandlas 
till folkrörelsens sista bastion. Behöver forskare och praktiker diskutera hur 
engagemang och föreningsliv kommer att te sig ”efter” de förtroendevalda?

De förtroendevaldas syn på kompetens och lärande, och inte minst miss-
tron mot föreningsutbildningarnas funktion som lyfts fram tidigare, kan 
ges betydelse, oavsett vilken förklaring som verkar rimligast. I förklaringen 
som ser svenskarna som ett självspäkande folk är misstron mot föreningsut-
bildningar enbart en del av självbilden, under förutsättning att självbild inte 
leder till en signifikant och permanent nedgång i deltagandet i föreningsut-
bildningar. I förklaringen som ser eländesbeskrivningen som en olycksbå-
dande konsekvens, å andra sidan, är misstron en föraning om förestående 
förändringar i föreningslivets grundkonfiguration, där ytterligare krav i 
form av exempelvis föreningsutbildningar kan bli tuvan som stjälper hela 
lasset och i förlängningen kan komma att påverka omfattningen av det ide-
ella arbetet i idrottsrörelsen i synnerhet och i Sverige i allmänhet.

Sammanhangets betydelse
I vilken mån går det att generalisera dessa empiriska resultat och analytiska 
slutsatser till förtroendevalda i idrottsföreningar eller till förtroendevalda i 
ideella organisationer? Empirin i form av kvalitativa intervjuer och en kvan-
titativ undersökning har begränsningar som rent metodologiskt undermine-
rar möjligheterna att generalisera slutsatserna bortom denna studie. Dessa 
begränsningar handlar exempelvis om att jag endast har undersökt ordfö-
rande i idrottsföreningar och att svarsfrekvensen i enkätundersökningen är 
relativt låg. En annan, mer analytiskt intressant begränsning är frågan om 
huruvida dessa empiriska resultat från de kvalitativa intervjuerna och en-
kätundersökningen är tidsbundna och platsspecifika. Det finns flera tenden-
ser i det föreliggande materialet som tyder på att detta skulle kunna vara 
fallet. Till detta kommer empiriska resultat från en liknande studie av en 
annan ideell organisation. Jag redovisar en av dessa tendenser och några av 
resultaten från den andra studien här.

Den första tendensen rör egenskaper hos föreningen i vilken de förtroen-
devalda verkar. I ett flertal av analyserna av samvariationer mellan bak-
grundsvariabler, som egenskaper hos föreningen, och respondenternas 
svarsalternativ framkommer det att svarsalternativen tenderar att korrelera 
med större föreningar. Med större föreningar menas i denna studie fören-
ingar som har fler medlemmar och anställda samt större ekonomisk omsätt-
ning. Ett exempel på en samvariation av betydelse är att personer som är 
verksamma i större föreningar också tenderar att svara att deras styrelser 
uppmuntrar ledamöterna att delta i utbildningar, prioriterar kompetensut-
veckling samt anser att det är lätt att få ledamöter att gå på utbildningar. 
Även om denna samvariation kan tänkas vara ett resultat av statistisk slump 
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är det rimligt att tänka att föreningens storlek påverkar de förtroendevalda, 
deras möjligheter till att förvärva kompetenser samt deras syn på kompetens 
och lärande. 

Resultat från en studie av förtroendevalda i en annan ideell organisation, 
Hyresgästföreningen, bidrar ytterligare till att visa på hur vissa av slutsat-
serna verkar vara ett utfall av att det i denna studie handlar om idrottsför-
eningar. En jämförelse med en annan studie bidrar också till att positionera 
resultaten från denna studie. Det ska dock påpekas, innan några jämförelser 
presenteras, att det förekommer vissa skillnader i frågor, urval, tidpunkt för 
genomförande med mera, och att jämförelsen därför endast ska ses som ett 
insiktsfullt bidrag. Till skillnad från ordförande i idrottsföreningar tenderar 
styrelseledamöter i Hyresgästföreningen exempelvis att i högre grad vara 
kvinnor, äldre, vara lägre utbildade och i huvudsak vara ålderspensionärer. 
En central skillnad mellan respondenterna i denna studie och de från Hyres-
gästföreningen finns i synen på användbara erfarenheter för styrelseuppdra-
get. De förtroendevalda i Hyresgästföreningen anser att de framför allt har 
användning för de förvärvade kompetenserna från föreningsutbildningar 
och från tidigare förtroendeuppdrag. De förtroendevalda säger sig också ha 
motiverats i större grad av att påverka samhället när de blev invalda samt 
motiveras fortfarande av detta motiv när det gäller att fortsätta att verka 
som förtroendevald. Andra nämnvärda skillnader är att färre förtroendeval-
da i Hyresgästföreningen anser att styrelsen har tillräckligt med kompetens 
för att uppfylla uppdraget samt att en majoritet planerar att delta i en ut-
bildning de närmaste två åren med koppling till deras uppdrag som förtro-
endevald. Sammantaget framträder en bild av de förtroendevalda i Hyres-
gästföreningen som mer positivt inställda till föreningsutbildningar och de 
kompetenser som enskilda ledamöter kan förvärva från dessa utbildningar.

Sammanfattningsvis visar storleken på föreningen och jämförelsen med en 
annan studie att sammanhanget har betydelse för de förtroendevalda och 
hur de ser på sin kompetens och sitt behov av lärande. Dessa analytiska 
slutsatser och metodologiska invändningar mot den föreliggande studien till 
trots vill jag ändå påpeka att det finns andra vetenskapliga värden än gene-
raliserbarhet, där begrepp som relevans och giltighet är centrala. Jag tror att 
denna studie bidrar med relevanta och viktiga bidrag för den gemensamma 
förståelsen av förtroendevaldas situation i ideella styrelser och att studien 
kan fungera som en termometer för pågående förändringar i det svenska ci-
vilsamhället. Till detta kommer det enkla, men viktiga faktum att det existe-
rar förvånansvärt lite forskning om förtroendevalda i Sverige. Detta faktum 
förstärks av folkrörelsens starka ställning i Sverige, vilken borde ha bidragit 
till att fler forskare har uppmärksammat de förtroendevalda, deras situation 
och deras betydelse för ideella organisationer. Denna studie är ett bidrag till 
det arbetet.
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Rekommendationer

Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera hur förtroende-
valda i idrottsföreningar upplever sin existerande kompetens och behov av 
lärande för att kunna uppfylla och utveckla styrelsens uppdrag. Detta har 
adresserats i föregående kapitel. Målet med denna studie å andra sidan är 
att bidra till SISU Idrottsutbildarnas övergripande satsning på att förbättra 
Idrottens föreningslära. Denna del av rapporten fokuserar på målet med 
studien genom att diskutera hur utbildningsinsatser kan utvecklas, hur sty-
relser kan utvecklas med andra medel samt avslutningsvis ställa frågan om 
styrelser ska utvecklas. Diskussionen tar avstamp i de empiriska resultaten 
och analysen.

Att utveckla utbildningsinsatserna
Trots att respondenterna verkar värdesätta yrkeserfarenhet högre än fören-
ingsutbildningar framkommer ett antal empiriska resultat som kan bidra till 
att utveckla existerande utbud av utbildningar. Dessa resultat ligger här till 
grund för ett antal rekommendationer med bäring på föreningsutbildningar. 

Till att börja kan aktörer inom föreningsutbildningar ta fasta på motiven 
till att fortsätta att verka som förtroendevald när de kommunicerar utbild-
ningsutbudet. Det handlar då om resultaten att ha roligt, hjälpa andra, 
lära sig något samt ha och få nya vänner. Samma resonemang skulle kunna 
appliceras på synen på styrelsens uppdrag, där föreningsutbildningar torde 
ha större attraktionskraft om de appellerar till att företräda föreningens 
medlemmar, ansvara för föreningens ekonomi eller att utveckla föreningens 
strategi. Mer riktad kommunikation till olika målgrupper av ordförande är 
också möjlig att utforma med hjälp av korrelationsanalyserna som presen-
teras i denna rapport. Ett exempel på detta är att kvinnor tenderar i högre 
utsträckning att anse att ha roligt och att lära sig något är viktiga motiv till 
att verka som förtroendevald idag.

I studien undersöks också vilka kompetenser som styrelsen anses sakna för 
att uppfylla uppdraget. Utifrån en rangordning ansåg respondenterna att 
styrelsen bland annat behövde verksamhetsutveckling, ledning, kommuni-
kation och insamling av medel. Här framträder ett uttalat behov och möjliga 
ämnen att arbeta vidare med för existerande eller kommande föreningsut-
bildningar. Skäl till varför vissa förtroendevalda planerar att delta i en ut-
bildning de närmaste två åren kan också bidra till att utveckla utbildnings-
insatserna. Till dessa skäl hör att det ger kompetenser som kan användas i 
styrelseuppdraget, det är bra för föreningen, det är spännande att lära något 
nytt samt att det ger kompetenser som kan användas i andra sammanhang. 
När det gäller förutsättningar och former för att de förtroendevalda ska 
prioritera kompetensutveckling ska de ta hänsyn till förutsättningar som 
studiecirkel och lärgruppspedagogik, utbildningar i närområdet samt korta 
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utbildningar. Endast i viss utsträckning behöver utbudet av utbildningar 
slutligen utvecklas när det gäller former och metoder eller kompletteras med 
ytterligare utbildningar och ämnen.

Den sammantagna bilden verkar dock vara att respondenterna värdesätter 
andra kompetenser än de förvärvade från föreningsutbildningar. De ger ock-
så uttryck för att de har svårt att avsätta tid till olika former av utbildnings-
insatser. En central utmaning blir därmed att hitta andra och alternativa for-
mer för att stärka kompetensen hos förtroendevalda i idrottsföreningar. Det 
kan handla om insatser som för in kompetensutveckling i återkommande 
styrelseaktiviteter eller att exempelvis dokumentera styrelsens rutiner och 
aktiviteter. Det kan också handla om att rikta in utbildningsinsatser mer 
mot erfarenhetsutbyten mellan föreningar och förtroendevalda som läran-
deform samt fokusera mer på frågor av allmän och strategisk natur och 
mindre på ämnen kring styrelsens praktiska förvaltning. Frågor av allmän 
natur kan handla om grundläggande frågor om varför föreningen finns till, 
vilket eller vilka som är föreningens och styrelsens uppdrag och vad det 
innebär att bedriva föreningsverksamhet i relation till exempelvis att driva 
ett företag.

Att stärka styrelserna med andra medel
Ett tydligt budskap från de empiriska resultaten är att andra metoder måste 
till för att stärka styrelsernas möjlighet att uppfylla sina uppdrag än kom-
petensutveckling via föreningsutbildningar. En näst intill självklar, första 
rekommendation i detta sammanhang blir då att rekrytera och uppmuntra 
fler att verka som förtroendevalda. En större grupp av människor med olika 
former av erfarenheter och kompetenser möjliggör att styrelserna kan stärkas 
via rekrytering snarare än kompetensutveckling. Denna rekommendation 
ligger också i linje med att majoriteten av respondenterna uppger att ett av 
de främsta skälen till att de började verka som förtroendevalda var för att de 
blev tillfrågade. Med andra ord bör man uppmuntra föreningarna att i större 
utsträckning än idag fråga sina medlemmar och frivilliga i personliga möten 
om de vill ställa upp i val för att verka som förtroendevald. I detta arbete blir 
det centralt att rekrytera personer med rätt kompetens snarare än arbeta ut-
ifrån hypotesen att de kan utvecklas som ledamöter vid ett senare tillfälle. I 
arbetet med att rekrytera nya kan slutsatserna från frågorna om motiv till att 
verka som förtroendevald användas. Man bör dock skilja på skäl till att bli 
invald (som till exempel att göra nytta för andra, stödja idrotten och bidra till 
att uppfylla föreningens mål) och att fortsätta att verka som förtroendevald 
(som att ha roligt, hjälpa andra, lära sig något och få vänner). I det här sam-
manhanget ska det också understrykas att det antagligen är en mycket fram-
gångsrik väg att försöka behålla de förtroendevalda som redan är aktiva. 
Även här kan motiven till att verka som förtroendevald komma till nytta.

Att rekrytera nya förtroendevalda är dock långtifrån en enkel lösning. Detta 
kan illustreras med ett utdrag från en av de intervjuade i förstudien. Perso-
nen menar att även rekrytering av nya ledare kan vara en utmaning:
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Den här gamla stammen höll jag på att säga, när den är ut-
arbetad, då är det svårt att skaffa nytt. Vi jobbar rätt mycket 
med det också, men där är väl det egentligen det problemet jag 
ser i föreningslivet idag, att rekrytera nya ledare. Det är ju inte 
samma sak som när vi gamla började så att säga. Då var ju för-
eningen eller föreningsverksamheten, den stod ju i centrum på 
alla sätt. Nu är ju konkurrensen från massa annat. Inte minst 
dubbelarbetande familjer och så vidare. Man har inte den ti-
den, man har inte det engagemanget på samma sätt. (Ordfö-
rande H, 2012)

Personen i fråga målar upp en dikotomi mellan en gammal och en ny stam 
av potentiella förtroendevalda, där den gamla stammen förenades av att de 
satte föreningsverksamheten i centrum medan den nya stammen dubbelar-
betar och saknar samma form av engagemang.

Ett annat område för rekommendationer för att stärka styrelserna med an-
dra medel rör former och strukturer för styrelsearbetet. Detta område här-
stammar från påståenden om ökade krav på de förtroendevalda, önskemål 
från enskilda respondenter om friare former samt forskarhypotesen om att 
det vikande engagemanget från de förtroendevalda kan ses som ett utfall 
av förändringar hos organisationerna snarare än hos de förtroendevalda 
(Papakostas, 2012). Minskade krav, friare former samt förändringar hos 
organisationerna kan vara andra medel för att underlätta styrelsernas arbete 
med sina uppdrag.

En möjlig invändning mot rekommendationerna till att utveckla utbild-
ningsinsatserna och att stärka styrelserna med andra medel kan anföras. I 
vissa av kommentarerna till enkäten och de kvalitativa intervjuerna fram-
kommer en antydan om att respondenterna i första hand tänker på att ut-
veckla idrotten snarare än att utveckla föreningen. Med andra ord när de 
diskuterar utveckling och utbildning har de idrottens utveckling och utbild-
ning för att stärka idrotten i åtanke. Det är omöjligt att avgöra räckvidden 
av denna misstanke, men det kan tänkas att delar av studiens resultat skulle 
te sig annorlunda om denna distinktion hade tydliggjorts och inlemmats i 
studiens design från första början.

Bör styrelserna utvecklas?
En rådande föreställning i ett svenskt såväl som ett internationellt perspek-
tiv verkar vara att styrelser och föreningar bör utvecklas. Det kan handla 
om att utvecklas för att möta omvärldens ökade krav, för att motverka 
tendenser till att det blir svårare att rekrytera förtroendevalda eller för att 
öka styrelsearbetets effektivitet och förbättra föreningens resultat. Styrelsen 
och dess ledamöter ses då som en del av en organisation, vilken är formbar 
och som bör styras i samklang med andra delar av organisationen. Lite 
överdrivet skulle man kunna formulera det som att styrelsen är ett medel 
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för andras visioner och därmed ett instrument som är mottagligt för krav på 
bland annat kompetensutveckling.

Till stor del är denna studie formad av denna föreställning. Samtidigt har 
studiens genomförande och studiens uppdragsgivare präglats av en öppen-
het och ett återkommande ifrågasättande av denna föreställning. En studie 
visar exempelvis hur forskning och praktik kring styrelsearbete i ideella or-
ganisationer formas av de olika diskurser som omgärdar detta arbete (Maier 
och Meyer, 2011). Denna typ av forskning samt stora delar av resultatet 
förstärker behovet av ytterligare reflektion kring föreställningen att styrelser 
ska utvecklas. Detta gör att föreställningen om att styrelser ska utvecklas 
blir mindre självklar.

Ett traditionellt folkrörelseperspektiv (Hvenmark och Wijkström, 2004; 
Hvenmark, 2008; Olsson et al., 2009) på förtroendevalda och styrelser 
skulle exempelvis kunna ge ett annat perspektiv på frågan om styrelser ska 
utvecklas. I ett sådant perspektiv är det medlemmen i en förening som är i 
centrum och som formulerar föreningens uppdrag via ombud. Utifrån ett 
sådant perspektiv framstår också ökade krav på föreningarna och deras 
styrelser eller utvecklingsinsatser i disharmoni med dessa som underliga. 
Varför formuleras ett behov av att stärka och utveckla styrelserna och vem 
är det som formulerar detta behov? Denna studie visar att det är långtifrån 
alla ordförande i idrottsföreningar som instämmer med föreställningen att 
styrelser ska utvecklas eller delta i föreningsutbildningar. Antagligen ifrå-
gasätts utvecklingsinsatser mer utifrån argument om tidsbrist än utifrån ett 
traditionellt folkrörelseperspektiv, men dessa personers berättelser antyder 
ett behov av att söka alternativa vägar för att närma sig frågan om styrel-
sernas utveckling.

Om det är medlemmen som är centrum i föreningen och styrelsen fungerar 
som medlemmens ombud bör kanske eventuella utvecklingsinsatser ta sin 
utgångspunkt i dessa personers upplevelser och behov? Denna studie tar 
denna fråga på allvar genom sin design och sitt genomförande. Istället för 
att direkt fråga om hur rådande utbildningsutbud bör stärkas tar studien 
omvägen via de förtroendevaldas syn på sin egen kompetens och behov av 
lärande. Visserligen levererar studien ett antal konkreta rekommendatio-
ner för hur utbildningsinsatser kan utvecklas och styrelserna stärkas med 
andra medel. Huvudresultatet verkar dock peka på att de förtroendevalda 
i idrottsföreningar värdesätter yrkeserfarenhet framför utvecklingsinsatser 
i form av föreningsutbildningar. Det finns också en tydlig tendens till att 
motsätta sig ytterligare krav på utveckling. Dessa resultat utmanar både 
föreningsutbildningens betydelse och understryker också spänningen mel-
lan föreningsstyrelsens uppdrag och status i relation till å ena sidan med-
lemmarna och å andra sidan idrottsrörelsen. Lite tillspetsat kan man ställa 
frågorna om för vilka styrelsen verkar och vilka som bör och kan ställa krav 
på styrelsens verksamhet och kompetens. Det blir därmed mindre självklart 
att styrelser och de förtroendevalda bör utvecklas.
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Författarens tack

På uppdrag av SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet har jag fått 
den stimulerande och utmanande möjligheten att genomföra en studie om 
förtroendevaldas syn på kompetens och lärande i idrottsrörelsen. Den här 
rapporten är ett resultat av den studien.

Ett flertal personer har på olika sätt bidragit till att genomföra studien 
och möjliggöra den här texten. Framför allt handlar det om ordförande i 
idrottsföreningar runtom i Sverige som har deltagit i intervjuer och svarat 
på enkätfrågor. Ett av resultaten från studien visar att förtroendevalda har 
fullt upp med att uppfylla sina uppdrag i föreningsstyrelser runtom i landet. 
Trots detta har de ändå tagit sig tid att delta i studien. Jag vill rikta ett stort 
tack till dem alla.

Till min hjälp har jag också haft ett stort antal kloka personer. Det hand-
lar om deltagarna i studiens referensgrupp (Catarina Arfwidsson, Karin 
Hellström, Johan Hvenmark, Calle Myrsell, Peter Olsen, Walter Rönmark 
och Jesper Thiborg) och personer som har fungerat som bollplank i olika 
skeden (Fredrik O. Andersson, Johan von Essen, Håkon Lorentzon, Sara 
Malmberg, Sofia Modigh och David O. Renz). Ett antal personer har också 
medverkat i studien och jag vill tacka Karin Robertsson för arbetet med lit-
teraturöversikten, Oskar Jalkevik och Samira Radwan för deras arbete med 
att intervjua och transkribera samt Felix Nolte och Herman Ståhl för deras 
bidrag till analysen av resultaten. 

Jag vill också rikta ett tack till deltagarna i Ersta Sköndal högskolas semina-
rium för civilsamhällesforskning för kommentarer och förslag till förbätt-
ringar.

Ola Segnestam Larsson
Ersta Sköndal högskola, IDEELL ARENA och Stockholms universitet
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