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Förord 

Vi som skriver denna uppsats heter Malin Eliasson och Frida Samuelsson. Vi är båda 

intresserade av ledarskap och ledarutbildningar och vill i framtiden gärna arbeta inom detta 

område.  

SISU håller i många ledarprojekt för olika sporter och idrottsorganisationer, bland annat Unga 

Ledare. I samråd med SISU fick vi i uppdrag att undersöka Unga Ledare projektet. Vad som 

skulle undersöka fick vi själva bestämma. Vi valde att fokusera oss på kommunikationen 

eftersom vi tycker det är en viktig del i projektet men också inom ledarskap.  

Vi vill tacka SISU för ett mycket gott samarbete och hjälp till denna uppsats. Dessutom vill vi 

tacka alla andra som har hjälpt oss med vår uppsats under dess process. Utan er och SISU 

hade denna uppsats aldrig kunnat bli till.   

Stort tack! 
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Sammanfattning 

Det finns mycket forskning kring kommunikation och ledarskap men det finns ingen direkt 

forskning om hur idrottskonsulenter kommunicerar kunskap om ledarskap i olika ledarprojekt. 

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa vad och på vilka sätt SISU:s 

idrottskonsulenter kommunicerar kunskaper om ledarskap till adepterna och mentorerna i 

projektet Unga Ledare i förhållande till sitt arbetsmaterial. Denna studie är till för att ta reda 

på hur kunskaper om ledarskap kommuniceras inom idrotten. Studien genomfördes med hjälp 

av tre observationstillfällen där det samlades in data samt en kompletterande intervju. 

Resultatet efter dessa observationer visar att idrottskonsulenterna utgår ifrån sitt 

arbetsmaterial på så sätt att de väljer ut det som dem själva tycker är viktigast att lära sig. 

Efter studiens gång har vi insett att det finns flera olika sätt som idrottskonsulenterna 

kommunicera kunskapen om ledarskap på, dock är det viktigaste att utan kommunikationen 

kan adepterna och mentorerna inte få den kunskap som dem behöver om ledarskap. 

Kommunikation, kunskap och ledarskap är kärnan i projektet Unga ledare. 
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Inledning   

SISU idrottsutbildarna (Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation) är ett 

studieförbund inom idrotten som utgår från idrottens behov av utveckling. Deras uppdrag är 

att stimulera lärande, stärka engagemang och utveckla verksamheter inom idrotten. Deras 

slogan är ”Vi är där när idrotten lär” (http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/Omoss/, 

2011-01-03). I Sverige finns det 21 SISU distrikt där ett utav dem är SISU Halland som är en 

studie- och utbildningsorganisation inom idrotten som finns till för idrottsverksamheter i 

Hallands län. 

SISU anordnar varje år ett projekt vid namn Unga Ledare. Detta är till för att utveckla och 

utbilda adepterna till att bli framtidens ledare samt ge en stödjande miljö för fortsatt 

utveckling. Pågrund av att adepterna ska få en bas att stå på inför styrelser uppdrag med mera. 

Varje adept har en mentor med sig, mentorerna har en mycket viktig del i adepternas 

utveckling till att bli framtidens ledare. Mentorerna är ett bollplank och stöd för adepterna när 

de är åter i sina idrottsföreningar.  De som håller i detta projekt är två idrottskonsulenter. En 

idrottskonsulent på SISU är en person som arbetar utefter deras motto genom att ge 

föreläsningar, lärgrupper, studiecirklar, fokusgrupper med mera. De erbjuder stöd, hjälp och 

utveckling inom idrottsorganisationer i deras distrikt. Som tidigare nämnt är adepterna namnet 

på deltagarna i projektet Unga Ledare som är människor från olika sporter runt om i Halland.  

För att idrottskonsulenterna ska kunna utbilda adepterna och mentorerna inom ledarskap 

använder de sig av olika verktyg. Ett verktyg som de använder sig av är kommunikation. De 

utgår i sitt sätt att arbeta från arbetsmaterialet som heter Rörelse i Rörelse. Detta är ett 

material som innehåller bland annat, teori, modeller och praktiska övningar inom området 

ledarskap.   

Framtidens ledare för SISU är adepter som utbildas i föreningsutveckling och ledarskap för att 

i framtiden kunna var de personer som styr idrotten. SISU idrottskonsulenter ger dessa 

adepter möjligheten genom att ge stödjande miljöer, som att finnas till för dem, peppa dem 

när de får motgångar och kunna ge feedback och agera stödplank om det behövs och 

framförallt kunskap om ledarskap. 

Kommunikation är en viktig del för ett ledarskap, men utifrån vår vetskap finns det ingen 

direkt forskning på det inom idrotten. Däremot finns det forskning om lärares kommunikation 

i relation till skolans ämnen (Barnes, 1978). Därför kan det vara betydelsefullt att undersöka 

hur idrottskonsulenterna på SISU kommunicerar ut ledarskap till adepterna och mentorerna i 

projektet Unga Ledare. 
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Syfte/Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och belysa om vad och på vilka sätt SISU:s 

idrottskonsulenter kommunicerar kunskaper om ledarskap till adepterna och mentorerna i 

projektet Unga Ledare i förhållande till sitt arbetsmaterial.  

Frågeställning 

- På vilka sätt sker kommunikationen när idrottskonsulenterna kommunicerar ut 

kunskap om ledarskap till adepterna och mentorerna?  

- Vad kommunicerar idrottskonsulenterna ut till adepterna och mentorerna i projektet 

Unga Ledare? 

 

Tidigare forskning på området  

SISU är till för att informera, stödja och finnas till för idrottsföreningarna så de kan utvecklas 

på ett sätt som de behöver och vill (SISU, 1995).  

Det är genom att tala och skriva som eleverna först och främst formulerar kunskap och 

anpassar den till sina egna syften och sin egen uppfattning av tillvaron. Att tala och skriva är 

inte bara ett viktigt inlärningssätt, det som vi lär oss genom att tala och skriva är nästan 

oupplösligt sammankopplat med vår förmåga att kommunicera det. Kärnan i all skolning och 

utbildning är att lära sig och kunna kommunicera. Språket är som ett mönster av 

förväntningar, vilket utgör en väsentlig del av det som barnen lär sig och dels som ett 

inlärningsmedel. Detta kan de använda sig av för att förstå det som föreläggs dem och ställa 

det i relation till sin tidigare kunskap (Barnes, 1978).  

Språket måste ingå i undervisningen på två sätt. Ena sättet är som klassrummets och skolans 

kommunikationssystem och det andra sättet är som ett redskap vid inlärning. I en 

inlärningsprocess är språket en uppsättning strategier för att tolka omvärlden och samtidigt ett 

instrument för att reflektera över denna tolkning för individen (Barnes, 1978). Det är viktigt 

att ledare kommunicerar med och inte till sina adepter (Moser, 2006). 

Enligt Barnes (1978) kan förhållandet mellan kunskap, inlärning och kommunikation se ut på 

följande sätt. Exempelvis om en lärare anser att kunskapen huvudsakligen existerar i form av 

vetenskapliga discipliner, etablerar han ett kommunikationssystem som präglas av överföring 

och värdering. Detta gör att eleverna får ett prestationsbeteende med redigerade tal- och 

skrivfunktioner. Därför stimuleras en inlärning som är avgränsad, där den nya kunskapen inte 

sätts i samband med elevens syfte och intressen. Skulle läraren däremot anse att kunskapen 

primärt ligger i individens förmåga att göra tolkningar, kommer läraren framhäva 

svarsaspekten av sin roll, vilket möjliggör en sammanjämkning mellan lärarens och elevernas 

kunskaper. Eleverna får därför en möjlighet att engagera sig i ett samarbete, där tal och 

skrivandet huvudsakligen har utforskande funktioner.  Detta uppmuntrar eleverna till att 

koppla samman den nya kunskapen med sina egna syften och intressen. Det sista i denna 

modell är en starkt idealiserad bild av klassrumskommunikationen. Det är få lärare som 

uppvisar ett beteende av renodlad överföring eller samarbete. Däremot tillkommer det något 

viktigare, om eleverna upptäcker att skolan som institution förkastar deras syften och det som 

är deras verklighet, då kan inte läraren bygga upp ett samarbete med eleverna under 

lektionerna. Hoffman och McGuire (2010) skriver att lärandet blir så mycket enklare om det 
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sker ett aktivt lärande. Ett aktivt lärande innebär att vilken utlärningsstrategi som helst 

stimulerar studenternas aktivitet vid inlärning. 

Kristen (2003) skriver i sin avhandling att idrottsföreningar behöver kontinuerlig hjälp och 

stöd för att kunna utvecklas. Detta kan de få bland annat genom att personerna i 

idrottsföreningen utbildas för att kunna utveckla idrottsföreningen. En annan viktig del enligt 

Ericsson (2006) för utveckling är miljön där deltagarna befinner sig och då har idrottsledaren 

en viktig funktion. Det gäller för idrottsledaren att skapa en så positiv och social miljö som 

möjligt. En miljö som får deltagarna att känna sig trygga och får uppleva att de kan lyckas.  

Högberg (2008) har studerat 14 stycken idrottstränare i olika åldrar och sporter. Fyra stycken 

av dessa 14 idrottstränare ansåg han nådde den högsta divisionen på en kompetensskala som 

innehåller tre steg som han utformade i en observation. Det här tre stegen kan tolkas som att 

steg 1 är vad man gör, steg 2 är hur man gör och steg 3 är varför man gör det (se Bilaga 5).  

Enligt Högberg beror detta på att de har någon form av ”civil” pedagogisk utbildning, så som 

tillexempel lärarutbildning eller liknande. För att komma upp på den högsta nivån i 

kompetensskalan krävs en kompetens att kunna reflektera över sitt beteende och handlande 

vilket de med ”civil” pedagogisk utbildning hade enligt Högberg.  

Det finns argument som visar på att idrottsledarutbildningarna för olika åldrar och idrotter inte 

ger den pedagogiska kompetens som en ledare behöver för att kunna reflektera över sitt 

beteende och handlande. Då finns det en risk att barn- och ungdomsledare hämmar lärandet 

och den pedagogiska utvecklingen i idrottsföreningarna (Högberg, 2008).  

Högberg (2008) skriver att det finns inga formella kompetenskrav när det gäller idrottstränare. 

Kompetens i detta fall innebär att klara en uppgift. En tränare måste vara kompetent i rätt 

situation och med rätt resurser kan han eller hon bli effektivare i sitt arbete. I detta 

kompetensbegrepp ligger både en kunskapsbaserad eller en erfarenhetsbaserad och en 

förmåga att använda denna grund i ett visst sammanhang. Detta för att åstadkomma något som 

tillexempel att lösa ett problem. 

En idrottstränare behöver reflektera över vad han eller hon gör i förhållande till den kunskap 

som den besitter.  Det är viktigt att kunna reflektera för att kunna återskapa situationen. Då 

kan idrottstränaren därmed fundera och utvärdera situationer som dem är med i (Högberg, 

2008). En idrottstränare stöter hela tiden på problematiska situationer, det vill säga när det 

uppstår något som idrottstränaren inte är beredd på och som inte är likadant från situation till 

situation. Reflektion blir en kritiks granskning av sig själv och sin kunskap. Genom att 

reflektera över sig själv och olika situationer kan idrottstränaren höja sin kunskapsutvidgning. 

(Ibid.).  
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Teori 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa vad och hur idrottskonsulenterna 

kommunicera ledarskap. Kommunikation kan ses i detta syfte som ett redskap för lärande 

vilket det sociokulturella perspektivet belyser. 

 

Sociokulturellt perspektiv  

Människan skapar kunskaper genom ett samspel med sin omgivning och andra människor.  

Genom denna förmåga kan människan bygga upp och bevara kunskaper som tillexempel om 

ledarskap (Säljö, 2005). I projektet Unga Ledare skapas det ett samspel mellan 

idrottskonsulenterna, adepterna och mentorerna vilket kan skapa lärande.  Enligt Dysthe 

(2003) går lärande och relationer hand i hand, detta genom att människan lär sig genom att 

delta och samspela med andra deltagare. Kommunikativa processer skapar förutsättningar för 

människans lärande och utveckling. Genom att lyssna, samtala, härma och samverka med 

andra tar människan del av kunskaper och färdigheter från andra medmänniskor. För att detta 

skall kunna fungera krävs språk och kommunikation. Det är dessa två som är grundläggande i 

lärandet. En annan viktig del är också hur miljön är i det sammanhang där individen skall lära 

sig. Samt möjligheter till situationer som kan stimulera till aktivt deltagande.  

Enligt Igland och Dysthe (2003) menade Bakhtin att all mänsklig kommunikation är socialt 

organiserad genom dialogiska relationer. Hans tolkning av sådana relationer ger en insyn i 

den mångfaldiga meningspotentialen hos vårt yttrande. Bakhtin tittar också på varför vårt 

yttrande alltid knyter kontakt mellan det sociala, det kulturella och det individuella planet. 

Projektet Unga Ledare involverar ledare från olika sporter vilket gör att ledarna får träffa nya 

människor som har olika erfarenheter. Ahrenfelt (2008) säger att information är en 

envägsprocess och en monolog, kommunikation är en flervägsprocess och dialog. När det 

uppstår ett problem skall problemlösaren enligt Ahrenfelt lösa problemet genom att 

"informera mera" istället för att analysera vad kommunikationen har gått snett och hur 

informationen ska och inte ska kommuniceras. Idrottskonsulenterna använder sig av både 

monolog och dialog när de utbildar adepterna och mentorerna. 

En grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att genom kommunikation skapas 

sociokulturella resursers samt att det är genom kommunikationen det förs vidare. 

Sociokulturella resurser kan vara exempelvis redskap så som intellektuella och språkliga 

(Säljö, 2000). Lärandet sker genom kommunikationen i projektet Unga ledare. Det viktigaste 

temat inom sociokulturell inlärningsteori är hur språket kan fungera som ett kulturellt och 

medierande redskap. Språket är för människan det viktigaste medierande redskapet (Dysthe, 

2003). 
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Metod  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa vad och på vilka sätt SISU:s 

idrottskonsulenter kommunicerar kunskaper om ledarskap till adepterna i projektet Unga 

Ledare i förhållande till sitt arbetsmaterial. Denna uppsats kommer i den vetenskapliga 

ansatsen att utgå från hermeneutiken. 

Hermeneutiken beskrivs som läran om tolkning och det handlar om hur vi kan förstå och 

skapa mening. Hermeneutikens förhållande till tolkning, mening och kunskap grundas i första 

hand i olika filosofiska antagande. Det betonar helt enkelt tolkningens roll för förståelse och 

kunskap (Allwood & Eriksson, 2010). 

Patel och Davidson (2003) menar att en hermeneutiker beskriver att mänsklig verklighet är av 

språklig natur med andra ord att det är genom språket som människan skaffar sig kunskap. 

Det går på så sätt att förstå andra människor genom att tolka hur något existerar eller kommer 

till uttryck i språket på både det verbala och skriftliga sätten.  

Enligt Patel och Davidson (2003) har hermeneutiks forskning ett tydligt drag av abduktion. 

Detta på grund av att forskningen kan pendla mellan olika former av synvinklar. I denna 

uppsats studie känns därför den hermeneutiska ansatsen mest relevant då det går bland annat 

att koppla till att det genomförs en form av abduktion i forskningsmetoden. Avsikten med en 

sådan här forskning är därför inte att alltid nå fram till olika teorier utan det som en forskare 

egentligen vill göra är att poängtera något som är unikt eller viktigt i ett visst sammanhang.  

Gustavsson (2004) skriver att vetenskaperna i hermeneutiken söker efter möjliga innebörder 

hos sina studieobjekt. Dessa studieobjekt studeras som texter och språk. Det gäller även 

handlingar och icke-språkliga livsuttryck som har tillkommit i meningssammanhang. Detta 

måste studeras i sina meningssammanhang för att förstås. Det är genom språklig tolkning som 

innebörder och meningssammanhang förmedlas och förstås. Tolkning är därför den främsta 

kunskapsformen inom hermeneutiken.    

Abduktion är enligt Patel och Davidson (2003) en kombination av induktion och deduktion. 

Det innebär att forskarna inte har någon formulerad hypotes om sin studie utifrån teorier när 

de samlar in sin empiri. Efter insamlingen kopplar forskaren empirin till hypoteser och teorier. 

På detta sätt blir inte forskaren låst till det som dem skall studera, dock finns det risker med 

detta sätt att arbeta på, då forskaren har erfarenheter och kunskap om saker sedan tidigare som 

fortfarande kan påverka resultatet.   

Genomförande 

Det har utgåtts både från induktivt och deduktivt arbetsätt vilket då lutar åt ett abduktivt 

arbetsätt. Vi hade ingen hypotes när vi gick ut och samlar in vår empiri på grund av att vi först 

ville samla in empirin och sedan koppla detta till teorier och perspektiv. Varför det 

genomfördes på detta sätt var för att inte ha några teoretiska glasögon på sig innan empirin är 

insamlad. Utan vill ta på dessa efter insamlingen och kunna se vad som stämmer överens med 

resultatet. 

Projektet Unga Ledare är igång under ett års tid vilket gör det svårt att kunna uppfatta hela 

projektet som helhet. Det innefaller tre utbildningsdagar i projektet Unga Ledare fram till jul 

2010. Dessa infann vi oss på och använde som observationstillfällen där vi observerade 

idrottskonsulenterna och såg på vilka sätt de kommunicera kunskap om ledarskap.  
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Patel och Davidson (2003) skriver att en ostrukturerad observation ofta används när en 

forskare skall samla in så mycket information som möjligt kring dess problemområde. Vid 

sådana här observationer används inte ett observationsschema utan istället registreras allt som 

sker i observationen. Det behövs ändå mycket förberedelser då det är viktigt att ha 

dokumenterat vem som ska observeras, vilka situationer, tidsrymd eller andra saker som 

forskarna anser är viktiga att ha med i observationerna. Det utfördes en sådan här observation 

för att inte specialisera sig bara på vissa delar i en observation utan vi vill se en helhet av vad 

som sker för att kunna besvara frågeställningen och syftet. Vi använde oss av penna och 

papper för att dokumentera observationen, anledningen är att vi inte fick använda oss av 

videokamera för idrottskonsulenterna. 

Efter genomförda observationer sammanställdes empirin och därmed plockades det som är 

relevant för syfte och frågeställningar ut. Dessa saker parades ihop till att sedan kunna bilda 

kategorier för att sammanställa resultatet.  

Svagheter med observationen var att det inte ansågs vara tillräckligt med information som 

behövdes till resultatet. Därför kompletterades detta med en intervju för att kunna stärka 

resultatet. Vi tog kontakt med idrottskonsulenterna igen för att få en intervju som kunde 

komplettera observationerna. Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide, 

detta för att vi ville bara få svar på den information som behövdes för att komplettera 

observationen. Patel och Davidsson (2003) skriver att när det gäller strukturering av 

intervjuguiden handlar det hela om vilket svarsutrymme som informanten får. En helt 

strukturerad intervju leder till att informanten inte får mycket utrymme att svara på frågorna, 

författarna själva kan bestämma mer vad de vill få svar på.     

Urval 

Urvalet för studien var de idrottskonsulenter (2 stycken) på SISU i ett län som håller i 

projektet Unga Ledare. De både observerades och intervjuades i studien. 

Dataanalys 

Efter insamlat material sammanställdes resultatet och därefter gjordes en analys på vad 

författarna ansåg vara det väsentliga i observationerna och intervjun. Kategorierna kom till på 

följande sätt att de väsentliga delarna rörande samma ämne parades ihop med varandra och 

sedan sattes en huvudrubrik som vi ansåg vara passande. Det som egentligen gjordes var att vi 

först hittade viktiga meningsenheter som vi ansåg vara relevant för att sedan koda dem. Efter 

detta skapade vi kategorier utefter de koder som vi ansåg passade ihop som sedan blev en 

rubrik.     

 

Etiska övervägande  

Det finns fyra krav att genomföra enligt Vetenskapsrådet (2002) för att identitet skydda de 

människor som forskarna har med i sin studie. Det första är att forskaren skall informera vad 

som är forskningens tänkta syfte. Detta genomförde vi på så sätt att vid ett muntligt tillfälle 

berättade för idrottskonsulenterna vad som var tänk att göra. Steg två är att de medverkande 

skall ge ett samtycke om de vill vara delaktiga i studien eller inte vilket även vi genomförde 

muntligt med idrottskonsulenterna när vi talat om vad det tänkta syftet skulle vara för studien. 

Idrottskonsulenterna blev även upplysta om att de när som helst kunde avbryta samarbetet 
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med forskarna. Konfidentialitet är det tredje kravet vilket innebär enligt Vetenskapsrådet 

(Ibid.) att alla uppgifter på de människor som medverkar i studien skall förvaras så att inga 

andra kan ta del av dessa mer än forskarna själva. Detta uppfyllde vi på så sätt att vi aldrig har 

nämnt personuppgifterna för några andra. Det sista kravet som en forskare skall genomföra är 

nyttjandekravet som innebär att de som forskaren samlar in skall ingen annan kunna ta del av 

utom dem själva i sin egen studie. Inget kommersiellt bruk av den insamlade data får inträffa.  

Vi som skriver denna uppsats har därför förvarat den insamlande data så den inte skall delges 

någon annan som inte berör den. 

 

Resultat 

Syftet med studien är att undersöka och belysa vad och på vilka sätt SISU:s idrottskonsulenter 

kommunicerar kunskaper om ledarskap. Resultatet och svaret på syftet blev efter 

observationerna och intervjun till dessa kategorier, Rörelse i Rörelse, kommunikationsformer, 

verktyg, ledarskapets innebörd, delaktighet och anpassningsbar kommunikation.  

Rörelse i Rörelse 

Den kunskap som förmedlades till adepterna och mentorerna i projektet utgick från 

arbetsmaterialet Rörelse i Rörelse och är till för att ge en stödjande miljö och verktyg till 

utveckling. Mentorerna fick lära sig hur de skall finnas till och ge stöd för adepterna ute i 

deras verksamhet. De fick också lära sig hur dem skall hantera olika situationer som kan 

uppstå i mentorskapet. Hur de skulle stötta adepterna och hur de skulle låta adepterna få fria 

händer. Adepterna fick lära sig om föreningslära, pedagogiska verktyg, hur de själva 

utvecklas och kan hantera olika situationer ur psykologiska perspektiv. De fick även 

erfarenheter från andra adepter hur de arbetar som de kan ta del av.  

Verbal och kroppslig kommunikation 

I projektet sker det verbal kommunikation mellan projektledarna och adepterna. 

Projektledarna använder sig också mycket av kroppsspråket för att styrka det verbala med vad 

de tycker om olika saker. De är även aktiva med att få ögonkontakt med deltagarna. Generellt 

använder de mycket armar när de pratar. När de är något som de anser viktigt och vill 

framhäva detta lyfter de armarna mer och dirigerar när det är något som är mer negativt trycks 

armarna neråt. Det förekommer också att händerna hamnar i fickorna när det är något negativt 

det talas om. Båda projektledarna rör sig mycket i salen, de står sällan stilla på samma plats en 

längre stund utan rör sig ofta mycket när de vill skapa ögonkontakt med adepterna eller 

mentorerna. Projektledarna utrycker att ”det är viktigt att vara tydligt i både tal och 

kroppsspråk när vi kommunicerar med adepterna och mentorerna”. 

Verktyg 

Projektledarna förmedlar till adepterna flera olika former av metoder och pedagogiska verktyg 

som kan vara till hjälp för deras ledarskap men också för att kunna utveckla föreningarna. 

Metoderna och verktygen är sådana som projektledarna själva tycker är användbara och bra 

sätt att jobba utefter. Projektledarna vill efter varje metod eller verktyg som de presenterar att 

adepterna skall få testa på en mini variant på att göra dem eller åtminstone diskutera dem i 

smågrupper för att se om det kan vara något för dem själva att använda sig av. Projektledarna 

försöker även att förklara i hur det kan se ut i praktiken om adepterna skall genomföra 
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metoderna tillexempel när adepterna träffas och diskuterar olika saker så utvecklas dem. För 

att förklara hur det går att arbeta med modellerna använder sig ibland projektledarna av att ta 

in en extern hjälp som kan berätta hur de har arbetat för att utvecklas. Ett av 

observationstillfällena startade med att en av projektledarna startade en film för att 

introducera i ämnet för dagen detta för att trycka på vad ledarskap innebär, så att det inte bara 

blir ifrån projektledarnas synvinkel utan från andra håll också. 

I den kompletterande intervjun uttrycker en av projektledarna att ”kommunikation är en form 

av verktyg som måste användas på rätt sätt till respektive målgrupp. Det går kanske inte att 

använda sig av samma metoder hos adepterna som hos mentorerna”. Projektledaren anser 

också att deras arbetsmaterial som de utgår ifrån är en form av verktyg för dem själv. De 

använder omedvetet material från föreläsningar och böcker de har läst men de tar även ut 

vissa saker och refererar till för att adepterna och mentorerna själva skall få tolka och läsa 

vidare själva för att få en egen bild. 

Ledarskapets innebörd 

En av projektledarna uttrycker i den kompletterande intervjun att det är viktigt att dem båda är 

tydliga med vad ledarskap är, att det är en personlighet. En av projektledarna utrycker ”är vi 

inte tydliga med detta är det svårt att inspirera adepterna och därmed svårt att utbilda dem”. 

Enligt projektledarna handlar ledarskap bland annat om att våga och att tro på sig själv. 

I projektet Unga Ledare pratas det om olika sorters ledarskap. Samtidigt som de pratar om 

dessa visar dem olika former för att förtydliga sig. Detta leder troligtvis att deltagarna kanske 

förstår ledarskap på ett bättre sätt. En av deltagarna tog upp ett problem som hade inträffat, 

det handlade om att ledaren i en viss situation inte hade tagit på sig sin ledarroll som den 

borde. Vilket ledde till att en annan fick ta ledarrollen i den situationen. Projektledaren 

informerade deltagaren att det finns olika former av ledarskap. Samtidigt sätter sig 

projektledaren ner med gruppen för att visa att den inte har den dominerande rollen. 

Projektledaren vill gärna höra deltagarnas åsikter och vad de vill med sitt deltagande i 

projektet för år 4.    

Båda projektledarna använder sig själv gärna som exempel när de pratar om hur positivt 

ledarskap är och vilken nytta man har av att lära sig om det. En av projektledarna pratar 

mycket positivt om de saker som förmedlas om ledarskap. Dessutom ger projektledaren 

mycket feedback på utförande uppgifter. De är dessutom mycket positiv till de unga ledarnas 

arbete i deras olika föreningar och andras idrottsliga sammanhang.  

Båda projektledarna flikar emellanåt in när det är viktiga delar som lyfts fram. Detta för att 

belysa att detta är en viktig del i projektet, det kan vara bland annat om ledarskap.   

 

Delaktighet 

Vid varje utbildningstillfälle låter projektledarna både adepterna och mentorerna presentera 

sig för varandra. De berättade vad de heter och vilken förening de kommer ifrån. Detta för att 

alla ska veta vem alla är, vilka sporter dem håller på med och vilka föreningar de kommer 

ifrån. Genom att utföra en sådan här presentation får de koll på varandra och det blir lättare att 

utbyta kunskaper med varandra.  
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Dessutom vid varje utbildningstillfälle bildas olika sorters smågrupper med adepterna och 

mentorerna. På första utbildningstillfället fick adepterna sitta i smågrupper för att diskutera 

vad de har för förväntningar på projektet och vad de vill ha med sig i projektet. Mentorerna 

fick också sitta i smågrupper och diskutera vad de har för förväntningar, vad de vill ska vara 

med i projektet samt hur de ser på upplägget att vara mentor. På andra utbildningstillfället 

gick ena projektledaren igenom olika metoder och efter varje metoddel lät sedan adepterna 

och mentorerna diskutera detta i bikupor i cirka 15 min. Sedan gick de igenom vad de anser 

om metoden.  

Båda projektledarna är öppna för diskussion och dialog med adepterna och mentorerna. De tar 

ett steg tillbaka och låter deltagarna i projektet ge feedback samt att de får säga sina åsikter 

och synpunkter om vad som tas upp i projektet.  

Båda projektledarna går ofta ifrån sin ledarroll och sätter sig med grupper för att bli en i 

gänget. Detta för att vara delaktiga i gruppernas olika diskussioner och kunna få feedback på 

vad som gåtts igenom. 

Anpassningsbar kommunikation 

En av projektledarna blev vid ett tillfälle frustrerad och nedstämd samt såg lite besviken ut 

som vi uppfattade det. Detta skedde då mentorerna förde ett samtal i smågrupper och samtalet 

kom upp vad deras adepter skulle ha för nytta av projektet. Projektledaren hörde då detta och 

packade ihop sakerna och gick iväg lite tidigare än beräknat till den andra salen som de sedan 

skulle samlas i. Den andra av projektledarna som hade hand om adepterna inledde 

slutdiskussionerna med att förklara än en gång vad projektet innebär och för vilka projektet är 

till för. Projektledaren ”bollar in” den andra projektledaren i sammanhanget då det var i 

dennes grupp problemet uppstod och låter även denne avsluta träffen för att ”lyfta” upp 

personen i fråga igen ifrån besvikelsen (tolkar författarna det som). 

 

Resultatdiskussion 

SISU finns i idrotten för att informerar, stödja och finnas till för den utveckling som 

efterfrågas i idrottsföreningar (SISU, 1995). Kunskapen som skall förmedlas vidare till 

adepterna och mentorerna är för att ge en stödjande miljö och olika verktyg till utveckling för 

dem själva och föreningen. Idrottsföreningar behöver kontinuerligt hjälp och stöd för att 

utvecklas (Kristen, 2003). Vi ser kunskap som ett sorts verktyg för adepterna och mentorernas 

utveckling. Med detta menar vi att utan dessa verktyg alltså kunskap kan det vara 

problematiskt att utvecklas. Dessa verktyg kan användas på olika sätt, adepterna kan få 

kunskap om ett visst område och denna kunskap det vill säga verktyget kan de få med sig för 

att använda i sina föreningar. Genom att använda sig av verktygen skaffar de sig ytterligare 

kunskaper men också erfarenheter hur det kan gå till praktiskt. Dessutom är det viktigt att de 

får använda sig av sina verktyg i sin förening för det kan vara en stödjande miljö för 

adepterna. Enligt Säljö (2005) skapar människan kunskaper genom samspel med andra 

människor i sin omgivning. Genom att idrottskonsulenterna ger adepterna och mentorerna 

verktyg till att utvecklas kan de få nya kunskaper att utveckla. Så i samspel mellan 

idrottskonsulenterna, adepterna och mentorerna skapas kunskap som de vid senare tillfälle 

kan använda som verktyg. 
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SISU anser att stödjande miljö är viktigt för inlärning och utveckling, genom detta projekt 

beskriver idrottskonsulenterna att detta kan öppna dörrarna för adepterna till att komma in i 

styrelser samt att det kan vara en fördel i arbetslivet. Högberg (2008) menar att genom 

kunskap och erfarenheter utvecklas adepterna och de får mer kompetens inom området 

ledarskap. Genom att få denna kompetens av utbildningen kan dörrar öppnas för adepterna till 

styrelsearbete men även dörrar i arbetslivet. Ericsson (2006) pratar om att en idrottsledare har 

en viktig funktion när det gäller att skapa en så positiv och social miljö som möjligt. En miljö 

där deltagarna känner sig trygga och får uppleva att de lyckas. Detta kan man dra en parallell 

till idrottskonsulenterna och deras arbete för att skapa en stödjande miljö för adepterna. 

Idrottskonsulenterna måste precis som idrottsledare ha en viktig funktion för att skapa en så 

positiv och social miljö som möjligt, där deltagarna känner sig trygga och få uppleva att de 

kan lyckas. Det är genom kunskap och verktyg som idrottskonsulenterna hjälper adepterna att 

få en stödjande miljö som kan få att utvecklas och få kompetens inom området ledarskap.  

Barnes (1978) skriver att språket skall ingå i undervisningen på två olika sätt. Det ena sätt är 

som klassrummets och skolans kommunikationssystem och det andra sättet är att språket 

används som ett redskap vid inlärning. I projektet sker det både en verbal kommunikation och 

en icke verbal kommunikation mellan projektledarna och adepterna. Den verbala 

kommunikationen är när de pratar och skall förmedla begreppet ledarskap, vilket är den stora 

punkten som dem vill förmedla. Den icke verbala kommunikationen det vill säga 

kroppsspråket använder det sig av när det antingen positivt eller negativt vill belysa ledarskap. 

Det som kan vara svårt med samarbetet mellan talet och kroppsspråket är att det kan ge olika 

budskap och därmed kan adepterna tolka budskapet fel. Ett exempel är om projektledarna 

pratar positivt om ledarskap medan deras kroppsspråk visar mer negativt. Detta kan leda till 

att adepterna misstolkar budskapet och missförstånd kan uppstå. Därför är det bra och viktigt 

att projektledarna använder sig mycket av feedback. Därmed kan de kontrollera om budskapet 

har kommit fram eller inte och att det har kommit fram på rätt sätt. Därmed kan missförstånd 

om budskapet undvikas.  Kärnan i all skolning och utbildning är att lära sig och kunna 

kommunicera (Barnes, 1978). Även Dysthe (2003) skriver att kommunikationen är viktigt på 

så sätt att det är det viktigaste medierande redskapet för människan inom det sociokulturella 

inlärningsteorin. Kommunikation är på så sätt en viktig del i projektet, det är genom verbal 

och icke-verbal kommunikation som idrottskonsulenterna kommunicerar kunskaper om 

ledarskap. Kommunikationen måste finnas för att projektet skall kunna fungera. En tanke i det 

sociokulturella perspektivet är att genom kommunikationen skapas det resurser och det är via 

kommunikationen som de förs vidare till andra (Säljö, 2000). 

Projektledarna förmedlar olika former av metoder och pedagogiska verktyg som de anser är 

viktiga i när adepterna skall utveckla sitt ledarskap. Dessa tas ifrån deras arbetsmaterial 

Rörelse i Rörelse av Hagström, Hogedal, Lindahl och Olsen (2008). Metoderna och verktygen 

är sådana som idrottskonsulenterna själva tycker är användbara och bra sätt att jobba utefter. 

En av idrottskonsulenterna berättar i den kompletterande intervjun att deras arbetsmaterial 

som det utgår ifrån är en form av verktyg för idrottskonsulenterna själv. Eftersom de har 

arbetsmaterial som de utgår ifrån och använder som ett verktyg blir det att de har en grund att 

stå på. De har en grund som de sedan kan utveckla från egna erfarenheter och därmed skapa 

ett material om ledarskap som passar adepterna.   

Vid varje utbildningstillfälle låter idrottskonsulenterna både adepterna och mentorerna 

presentera sig för varandra. De berättade vad de heter och vilken förening de kommer ifrån. 
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Dessutom vid varje utbildningstillfälle bildades olika sorters smågrupper med adepterna och 

mentorerna när de skall diskutera olika saker. Enligt Ahrenfelt (2008) är information en 

envägsprocess och en monolog, kommunikation är en flervägsprocess och dialog. Båda 

idrottskonsulenterna är öppna för diskussion och dialog med adepterna och mentorerna. De 

tar ett steg tillbaka och låter deltagarna i projektet ge feedback samt att de får säga sina åsikter 

och synpunkter. Genom att skapa denna delaktighet är det som Ericsson (2006) skriver att 

idrottsledaren som i detta fall är idrottskonsulenterna har en viktig funktion att skapa en så 

positiv, social miljö som möjligt för att deltagarna skall känna en trygghet och få uppleva att 

de lyckas. Därmed kan kanske en stödjande miljö skapas. Dysthe (2003) menar att människan 

lär sig bäst genom att delta och samspela med andra deltagaren. Genom att 

idrottskonsulenterna har en öppen dialog mellan sig själva, adepterna och mentorerna kan det 

på så sätt skapa en förutsättning att de lär sig mer av varandra. Enligt Dysthe & Igland (2003) 

menade Bakhtin att vårt yttrande alltid knyter kontakt mellan det sociala, det kulturella och de 

individuella. Utgås det får detta synsättet är det då viktigt att skapa den delaktighet och öppna 

kommunikationen som idrottskonsulenterna gör för ett utvecklande klimat.  

Moser (2006) beskriver hur viktigt det är att ledare kommunicerar med och inte till 

deltagarna. Båda idrottskonsulenterna går ofta ifrån sin ledarroll och sätter sig med grupperna 

och bli en i gänget. Detta tror vi är för att vara delaktiga i gruppernas olika diskussioner och 

kunna få feedback på vad som gåtts igenom samt att på ett lättare sätt kunna kommunicera 

med dem och inte till dem. Detta är också ytterligare sätt att kunna skapa delaktighet för 

grupperna, genom att gå ner på deras nivå kan adepterna känna att deras tankar och åsikter är 

mins lika viktiga som idrottskonsulenterna. Sen genom att idrottskonsulenterna sätter sig ner 

med grupperna gör att det blir lättare att få alla delaktiga. Sedan blir det lättare att lära ut om 

man kommunicera med deltagarna och inte till dem, på detta sätt skapas ett aktivt lärande. 

Hoffman och McGuire (2010) skriver att aktivt lärande innebär att vilken utlärningsstrategi 

som helst som stimulerar studenternas aktivitet vid inlärning gör lärandet så mycket enklare. 

Det är det som idrottskonsulenter gör när dem kommunicera med adepterna och inte till och 

därmed skapa delaktighet som skapar aktivt lärande.   

En idrottstränare stöter hela tiden på problematiska situationer, det vill säga när det uppstår 

något som idrottstränaren inte är beredd på och som inte är likadant från situation till 

situation. Reflektion blir en kritiks granskning av sig själv och sin kunskap. Genom att 

reflektera över sig själv och olika situationer kan idrottstränaren höja sin kunskapsutvidgning. 

(Högberg, 2008). Ett exempel är när adepterna och mentorerna får sitta och diskutera hur 

deras möten är i föreningarna. De får ta upp om hur mötena går till, vad som är bra och vad 

som inte är lika bra. Genom att göra på detta sätt får adepterna och mentorerna chansen att 

reflektera över sig själv, sin kunskap och situationen. De tillsammans med 

idrottskonsulenterna diskutera fram vad adepterna och mentorerna själva kan göra för att 

mötena ska bli bättre och effektivare.  Författarna tycker att det är både bra och viktigt att 

oavsett om man är idrottstränare, aktiv eller åskådare att det sker en reflektion över sig själv. 

Precis som Högberg säger att vi genom en reflektion över oss själva och situationer kan vi 

höja vår kunskapsutvidgning.   

En av idrottskonsulenterna blev vid ett tillfälle frustrerad och nedstämd samt såg lite besviken 

ut som vi uppfattade det. Detta förekom när mentorerna hade diskussionsgrupper och det kom 

upp en diskussion om att de inte visst vad deras adepter skulle ha för nytta av projektet. 

Ahrenfelt (2008) pratar om att vid problemlösning skall problemet lösas genom att "informera 

mera" istället för att analysera vad kommunikationen har gått snett och hur informationen ska 

och inte ska kommuniceras. Den andra idrottskonsulenten löste problemet genom att 
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informera på nytt vad projektet innebär och för vilka projektet är till för. Vi anser att detta var 

smidigt sätt att lösa problemet på eftersom det lyfts upp igen vad projektet är till för och dess 

innebörd. Det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation så att sådana här missförstånd inte 

uppstår. Genom att informera, prata med adepterna och mentorerna och inte till, samt att ge 

chans till feedback och delaktighet blir arbetet lättare. Att arbeta på detta sätt gör att 

idrottskonsulenterna får lättare ut sitt budskap om ledarskap, de får reda på om alla har förstått 

budskapet och vad de tycker och tänker om det.  

Avslutningsvis kan hela diskussionen sammanfatta att adepterna och mentorerna i Unga 

Ledarprojektet får mycket kunskaper om ledarskap. Det är tack vare kommunikationen som 

adepterna och mentorerna lär sig och får kunskap om ledarskap. Utan kommunikation skulle 

projektet aldrig kunna genomföras detta på grund av att all information och kunskap sker 

genom kommunikation mellan idrottskonsulenterna, adepterna och mentorerna. 

 

Konklusion 

Syftet med studien var att undersöka och belysa vad och på vilka sätt SISU:s 

idrottskonsulenter kommunicerar kunskaper om ledarskap till adepterna och mentorerna i 

projektet Unga Ledare i förhållande till sitt arbetsmaterial. Resultatet visat att 

idrottskonsulenterna utgår ifrån sitt arbetsmaterial på så sätt att de väljer ut det som dem 

själva tycker är viktigast att lära sig genom att bland annat förklara olika pedagogiska verktyg 

som adepterna och mentorerna får testa på för att skapa en delaktighet. När de skall framställa 

dessa modeller använder det sig framförallt av verbal kommunikation. Det förklarar vad 

modellen innebär, ger exempel på hur den går att genomföra och låter sedan adepterna och 

mentorerna att antingen diskutera den eller testa på den. Idrottskonsulenterna är angelägna om 

att skapa en delaktighet där adepterna och mentorerna får vara med och diskutera. På så sätt 

skapas det delaktighet istället för att de pratar till dem så pratar de med dem. Genom att skapa 

delaktighet skapas aktivt lärande och då är det viktigt att det sker en kommunikation, för utan 

kommunikation kan ett aktivt lärande inte ske. Efter studiens gång har vi insett att det finns 

flera olika sätt som idrottskonsulenterna kommunicera kunskapen om ledarskap. Det 

viktigaste är ändå att utan kommunikationen kan adepterna och mentorerna inte få den 

kunskap dem behöver om ledarskap. Kommunikation, kunskap och ledarskap är kärnan i 

projektet Unga ledare. 

 

Implikation 

För SISU Halland är denna uppsats ett sammanfattat dokument på vad och hur de 

kommunicerar kunskap. Vilket kan leda till att de själva kan tänka ut sätt att förbättra sin 

kunskap samt få reda på vad som kan vara positivt i deras sätt att kommunicera. Detta kan ge 

möjligheter att utveckla projektet om projektledarna anser att studien är relevant. Vi anser att 

studien kan vara relevant dock gers det i dagsläget inget förslag på hur de skall genomföra 

detta utan det är upp till dem själva på grund av att det inte var syftet med studien.  
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Metoddiskussion 

I denna studie valdes metoden observation, detta för att vi ansåg att det var det bästa sättet att 

samla in empirin i detta fall. Empirin skulle därmed forma ett resultat som skulle ge svar på 

syfte och frågeställning som är att undersöka vad och på vilka sätt SISU:s idrottskonsulenter 

kommunicerar kunskaper om ledarskap till adepterna i projektet Unga Ledare i förhållande till 

sitt arbetsmaterial. Dock gav observationerna inte det resultatet som behövdes för att få fram 

svar på syftet. Detta kan bero på att vi valde en ostrukturerad observation och valde därmed 

att titta på för mycket saker som egentligen inte var relevant för studien. Det valdes därför att 

komplettera studien med en intervju där förhoppningen var att få svar på frågor som kunde 

stärka och utveckla resultatet. Nu i efterhand inser vi att det kanske hade varit bättre att 

genomföra en strukturerad observation (Patel & Davidson, 2003) för att på så sätt inte behöva 

göra en kompletterande intervju för att få fram svar på syfte och frågeställning. 

Tack vare den kompletterande intervjun anser vi att vi har fått relevanta svar i resultatet dock 

så kunde det vara bättre om det hade valts en annan metod som tillexempel strukturerad 

observation. Patel och Davidson (2003) menar att en strukturerad observation är när 

författarna har preciserat sitt problem och utifrån detta vet vilka situationer och beteenden 

som skall ingå i observationen. Det går då att sätta upp kategorier över vad som skall 

observeras. Under observationens gång behöver observatörerna bara pricka av vilket beteende 

och situation som inträffar. Om vi hade valt detta sätt att observera kanske resultatet hade 

blivit starkare och det hade blivit en bättre helhetsbild än den som nu framgick. Dock kan det 

säkert finnas brister även i detta sätt att observera. Eftersom det nu valdes en ostrukturerad 

observation kan det hända att vi har tappat vissa delar som kunnat vara relevant för resultatet 

och gjort det starkare. 

Att ha en semistrukturerad intervjuguide kan skapa problem eftersom det inte ger informanten 

så mycket utrymme att svar på frågorna. I detta fall blev det inget problem eftersom vi endast 

ville få fram data som vi inte hade fått fram i observationerna samt kunna stärka det resultat 

som vi redan hade fått fram. Observationerna och intervjun har därmed gjort resultatet 

starkare och därmed mer trovärdigare.    
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Bilaga 1 

Observation 1 

 

- Håller sig längst fram i salen när deltagarna kommer in i salen och förbereder samt ser 

till att allt fungerar. Den manliga projektledaren håller i presentationen av projektet 

och SISU idrottsutbildarna. Den kvinnliga projektledaren flikar in emellanåt när det är 

en viktig del som lyfts fram för att belysa att det är en viktig del i projektet. Det är 

även hon som avslutar presentationen med att dem är så glada att det är så många där.  

- Satt under fikan med mentorerna och pratade om sport i allmänhet. Diskuterade ledare 

i andra föreningar om det fortfarande är ledare eller om det har flyttat på sig. Även om 

de har slutat och om de har varit framgångsrika eller inte. Diskuterade också vilka som 

hade deltagit i projektet tidigare i år och vad de gör nu och hur det går för dem i sina 

föreningar.  

- Hon gick ifrån fikan lite tidigare än de andra och förberedde inför diskussionen som 

hon skulle ha med mentorerna i en annan sal än den de hade varit i innan.  

- Hon lät alla mentorer presentera sig för varandra med namn, sport och vem det var 

mentor för. Hon skrev själv ner allt det dem sa för att få koll på vem som var vem. 

Hon lät alla prata till punkt innan hon gick vidare även att de hade kort om tid på sig. 

- Hon gjorde sedan en liten presentation om vad mentorskap innebär, lät mentorerna 

flika in om det var något dem undrade. Hon satt ner emellan åt vid mentorerna 

samtidigt som hon ibland stod upp under presentationen. Hon utryckte sig att det är 

mycket viktigt att som mentor finnas till för den unga ledare som stöd och kunna ge 

råd men också att det är viktigt att låta den unga ledaren få ta egna initiativ och få 

misslyckas. Genom att låta mentorerna uttrycka sig så skapas det en delaktighet. 

- Efter presentationen grupperade hon mentorerna i grupper för att diskutera vad de har 

för förväntningar på projektet, vad de vill skall vara med i projektet samt hur de ser på 

upplägget att vara mentor.  

- Det uppkom en diskussion i en av grupp som hon hörde. De förstod inte riktigt varför 

deras unga ledare skulle lära sig om föreningsutveckling. På hennes kroppsspråk visar 

hon att hon blir frustrerad, hon ser nedstämd ut och lite besviken. Hon packar ihop 

sakerna och går iväg till den andra salen som dem skulle samlas i efteråt. 

- Hon för en diskussion med den manliga som vi inte hör vad som tas upp. (Antagligen 

är det samtalet som kom upp hos mentorerna att de inte förstod innebörden). 

- Återsamlingen med alla deltagarna börjar med att den manliga projektledaren inleder 

med att förklara vad detta projekt innebär och vilka detta projekt är till för. Den 

kvinnliga projektledaren håller sig nu i bakgrunden. Efter detta lyfter alla upp sina 

synpunkter de har haft i diskussionsgrupperna. Den manliga projektledaren flikar in 

den kvinnliga i slutet och låter henne avsluta träffen (vilket vi uppfattar är för att ge 

henne ”status” igen och lyfta upp henne igen efter incidenten innan). 
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- Direkt kontakt med deltagarna när de kom in i rummet med att gå fram och presentera 

sig. Försöker få en positiv kontakt från början. Lära känna adepterna, få bort allt 

främmande.  

- Var den som startade presentationen av projektet. Går igenom projektet Unga Ledare. 

SISU har gjort en undersökning som visar att det finns för få unga ledare i 

idrottsorganisationerna och att detta beror på att de inte blir tillfrågade. Genom att gå 

denna utbildning öppnar de upp sina chanser att komma in i tillexempel styrelse. De 

pratar också om vilken fördel de har i arbetslivet efter att ha gått Unga Ledare. 

Adepterna får lära sig ledarskap och organisationsarbete som passar både inom drotten 

men också i arbetslivet.    

- Ont om plats i lokalen vilket gjorde att han ställde sig lite i vägen för power pointen. 

- Hade inget skriftligt underlag utan utgick ifrån power pointen, dock läste han inte så 

ofta från den.  

- Försöker få ögonkontakt med deltagarna. Skapa ögonkontakt för att se om de är med 

eller inte och om de inte förstår.  

- Han försöker även skämta till det emellanåt genom att använda sig själv som exempel. 

Lätta upp stämningen. Genom att använda sig själv som exempel visar han på vilket 

sätt ledarskap är positivt och vilken nytta man har utav att lära sig det. Hur viktigt det 

är att som ung att våga ta plats som tillexempel i en styrelse.  

- Under fikat satt han vid de unga deltagarna och pratade allmänt med dem. Detta gör 

att han lär känna dem och känner på atmosfären. Få en uppfattningen om hur de är, 

vilken sport, föreningen och vad de ser framemot i projektet.  

- Sedan startade han upp med att låta deltagarna presentera sig med namn och förening. 

Detta för att dem också ska veta vem alla är, vilka sporter dem håller på med och vilka 

föreningar de kommer ifrån. Genom detta får de koll på varandra och det blir lättare 

att utbyta kunskaper med varandra.  

- Skapa delaktighet för de unga deltagarna genom olika övningarna, han gick under 

dessa omkring och lyssnade på grupperna samt skapade diskussioner med dem. 

Dessutom kan de utbyta kunskaper med varandra, dela med sig av egna erfarenheter 

samt att de kan berätta om hur det går till i deras föreningar.    

- Använde sedan en dator för att sammanställa vad deltagarna kommit fram till om vad 

de vill lära sig av projektet. Han tar även upp vad de kommer att få lära sig under 

projektet.  

- Tog tag i ett problem som uppstått under diskussionerna med att alla inte hade samma 

syn på föreningsutveckling. Samt presenterade vad de unga deltagarna hade kommit 

fram till i diskussionerna.  

- Bollar in den kvinnliga i sammanhanget om problemet eftersom det var i hennes grupp 

problemet uppstod, för att ge en positiv vänding för henne (tror vi). 

- Han tar därefter ett steg tillbaka och låter den kvinnliga avsluta träffen.  Genom detta 

visar de sitt ledarskap och samarbete med varandra.  
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- Mycket dialog mellan projektledaren och adepterna och mentorerna. Detta leder till 

kommunikationen ökar och därmed skapas delaktighet.  Låter deltagarna få vara med 

och bestämma i projektet.  

- Det är också mycket information som sker via monolog. Dock vill han ha feedback så 

att han vet att de tycker att det är intressant, om de förstår eller någon annan åsikt.  
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Bilaga 2 

Observation 2 

 

- Öppnar dagen med att presentera sig och det som kommer att ske under dagen, att det 

kommer att gå igenom olika metoder för föreningsutveckling, hur man kan göra för att 

utveckla sig själv och föreningen. Han uppfattas nervös i sättet han pratar till en början 

men det verkar släppa snabbt. Ber deltagarna efter presentationen att presentera sig 

med namn, sport och klubb.  

- Därefter ber han deltagarna att säga vad de själv vill skall tas upp under dagen, som 

det vill lära sig. Han ger här då möjlighet till dialog mellan deltagarna och han själv. 

Han skriver upp punkter som deltagarna säger (röd penna) och Mmm när någon pratar. 

- Skojar till det, ”lördag morgon lite svårt att komma igång” när deltagarna inte är så 

aktiva och kommer med förslag på vad de vill ta upp under dagen. 

- Han presenterade metoder som kan vara till hjälp för att utveckla föreningarna och sitt 

eget ledarskap när han gör det är han mycket positiv och vill att de skall testa på att 

utföra det själva. Han använder armarna mycket när han pratar, när han vill trycka på 

att något är viktigt lyfter han armarna och när något är sämre sänker han dem. Han går 

även fram och tillbaka i salen, står inte kvar på samma plats hela tiden. Han kollar 

även ut över deltagarna men söker ingen ögonkontakt som vi uppfattar det. Kan bero 

på att alla deltagarna inte kunde se honom då de var utplacerade i kvadrater så att vissa 

deltagare nästan hade ryggen emot projektledaren.  

- Han använder sig av olika praktiker när han vill lyfta något så som att när tränare 

träffas och diskuterar olika saker så utvecklas dem. 

- Han förmedlar fyra stycken metoder som han själv anser är bra som han uttrycker det. 

Han går igenom en och låter sedan deltagarna diskutera detta i bikupor i ca 15min för 

att sedan gå igenom vad deltagarna anser om metoden. Under denna tid går han även 

runt för att se om grupperna behöver hjälp med något och om de har uppfattat hur de 

skall göra. Han vill ha feedback direkt och frågar deltagarna öppet vad de anser om 

modellerna. 

- Låter en extern person komma in och förklara hur han har jobbat för att deltagarna 

skall få en annan bild än hans på olika sätt man kan jobba med modellerna. 

- Byter position i rummet i slutet av presentationen och knyter ihop säcken. Kontrollerar 

och reflekterar vad som gåtts igenom och om de har gått igenom det deltagarna har 

velat ta upp. 
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Bilaga 3  

Observation 3 

 

- Varmt mottagande, hälsa alla välkomna. Alla känner varandra innan, alla vet sina 

roller och vad de gör där. Det är gamla deltagare från Unga Ledare år 3.   

- Introducerar vad som kommer hända under dagen. Dagen för dem innebär att de ska 

lära känna adepterna i Unga Ledare år 4. Berätta om projektet och deras egna 

erfarenheter av det och vad de har haft för nytta av det efter projektet slut. Hon trycker 

på hur viktigt de är med deras erfarenheter och att den förmedlas till adepterna. Att de 

svarar på frågor och lyfter upp och sprider ut budskapet om Unga Ledare.   

- En liten grupp så det blev mer närkontakt. Detta skapar mer gruppsammanhållning och 

mer delaktighet för dessa ledare.  

- Har förberett tavlan med att skriva upp som en mind map om vad hon skall gå igenom. 

- Använder sig av virtuella redskap som film, för att introducera i ämnet. 

- Sätter sig i halvmånen av deltagarna för att blir en i mängden. Hon byter sin ledarroll 

från dominerande till en i gänget. Genom att prata om olika sorters ledarskap och 

samtidigt visar det, gör att deltagarna troligtvis förstår det bättre. En av deltagarna tar 

upp ett problem som inträffat där inte ledaren tar sin roll i sammanhanget. 

Projektledaren tar då upp att det finns olika former av ledarskap och sätter sig på så 

sätt i gruppen för att vissa att hon inte har den dominerande rollen. Vill gärna höra 

deltagarnas åsikter och vad de vill med sitt deltagande i projektet för år 4.  

- Pratar mycket om olika sorters ledarskap och pedagogiska verktyg. Samtidigt som hon 

pratar om det, visar hon exempel på det och använder dem själv på deltagarna. På 

detta sätt lär de sig hur de kan använda sig när de är med på framtidskvällarna i de 

olika adepternas idrottsföreningar.  

- Tar ett steg tillbaka och låter deltagarna framföra sina åsikter och synpunkter. 

- Hon tillåter mycket diskussioner för att få deltagarna aktiva. Detta genom att använda 

sig både av monolog och dialog.  

- Kroppsspråk: Ibland händerna fria och ibland i fickorna på byxorna. Är det någon som 

hon är mycket positiv till och känner engagemang såsom ledarskap så är händerna fria. 

Medan är det mer allvarliga saker som olika problem inom ledarskap som diskuteras 

har hon händerna i fickorna.  

- Hon pratar mycket positivt om sakerna hon vill förmedla. Dessutom ger hon mycket 

feedback på utförande uppgifter. Är mycket positiv till de unga ledarnas arbete i deras 

föreningar och i andra idrottssammanhang.  
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

 

1. Hur ser du på din roll i projektet Unga Ledare? 

2. Om du hör ordet kommunikation, vad tänker du på då? 

3. Vilken form av kommunikation anser du används i projektet Unga Ledare mellan dig 

och adepterna? 

4. Hur bearbetar du tillexempel det som står i boken Rörelse i rörelse för att kunna 

förmedla detta vidare till adepterna? (även annat material) 

5. Är ledarskapet en viktig del för dig i projektet Unga Ledare? I så fall på vilket sätt? 

6. Tror du att ditt ledarskap har påverkan på adepterna i projektet? I så fall på vilket sätt? 
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Bilaga 5  

 


