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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Föreningslivets hälsofrämjande potential var utgångspunkten för projektet 

Aktivitet Förebygger (AF) som 2009 startades upp som ett samarbete mellan skolorna och 

föreningslivet i Ängelholms kommun, i syfte att främja ungdomarnas fysiska och psykiska 

hälsa. I tidigare studier kring hälsofrämjande interventioner för ungdomar, riktades fokus mot 

mottagarna av projektet, d.v.s. ungdomarna, men eftersom processen i vilken hälsa främjas 

och skapas, är lika intresserat ur ett hälsopedagogiskt perspektiv, riktade denna studie istället 

fokus mot ledarna. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR: Syftet med studien var att 

belysa aktivitetsledarskapet i Aktivitet Förebygger ur ett ledarskapsdidaktiskt perspektiv och 

att besvara följande frågeställningar, a) Vilka villkor för aktivitetsledarskapet, i form av 

utmaningar och möjligheter, ger ledarna uttryck för i relation till rollen som aktivitetsledare i 

AF? b) Vad (vilka värden, kunskaper och erfarenheter etc.) uppger aktivitetsledarna att de vill 

utveckla hos eleverna inom ramen för AF-aktiviteten och hur förhåller det sig till de hälso-

främjande ambitioner som finns för projektet? c) Vilka hälsopedagogiska strategier och 

metoder ger ledarna uttryck för i relation till den egna AF-aktiviteten, för att uppnå dessa 

värden, kunskaper och erfarenheter? METOD: Studien var kvalitativ med hermeneutik-

inspirerad utgångspunkt, och genomfördes som en intervjustudie med sex aktivitetsledare från 

såväl idrottsliga som estetetiska verksamheter. RESULTAT: Studien visade att ledarna både 

såg AF som en möjlighet att marknadsföra den egna aktiviteten mot en bredare publik och att 

göra något för de ungdomar som står utanför föreningslivet. Däremot framkom att ledarna 

upplevde låg motivationsnivå som en utmaning. Dessutom framgick att ledarna hade en bred 

variation av hälsofrämjande ambitioner, där vissa var direkt relaterade till aktiviteten medan 

flertalet ambitioner berörde områden som sträcker sig utöver själva aktiviteten såsom att bidra 

till personlig utveckling och ett socialt kontaktnät. De strategier som om till uttryck var något 

otydliga, men kunde relateras till de tre områdena, aktivitetsmiljön, aktiviteten som sådan 

samt till det egna ledarskapet. DISKUSSION OCH SLUTSATS: Den här studien gav en 

bild av hur aktivitetsledarna beskriver sitt arbete. De hälsofrämjande ambitioner som 

framfördes med fokus på såväl aktivitetsspecifika som sociala färdigheter, bekräftade 

resultatet av tidigare studier om ledarskap i ungdomsaktiviteter. Ledarskapets sociala och 

uppfostrande dimension var framträdande i ledarnas berättelser. Mötet mellan föreningsliv 

och skolverksamhet beskrevs som positivt främst eftersom det utgjorde en kontaktyta mellan 

föreningarna och ungdomarna. För framtida forskning föreslogs observationsstudier som 

belyser hur ledarskapet tar sig uttryck i praktiken liksom såväl kvalitativa som kvantitativa 

studier som belyser ungdomarnas syn på ledarskapet och AF-programmet. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: The health promoting potential of recreational leisure activities was the 

starting point for the project Aktivitet Förebygger (AF) which was started up in 2009 as 

collaboration between the schools and the leisure activity associations in Ängelholm, in order 

to promote young people’s physical and mental health. In previous studies of health pro-

motion interventions for young people, the focus was directed towards the beneficiaries of the 

project, i.e. the adolescents, but as the process in which health is promoted and created, is 

equally interesting from a health education perspective, this study focused on the leaders 

instead. OBJECTIVE: The aim of this study was to highlight the activity-leadership in 

Aktivitet Förebygger from a didactic perspective and to answer the following questions: a) 

What conditions for the activity-leadership, in terms of challenges and opportunities, are 

expressed by the leaders in relation to the role as activity-leaders in the AF? b) What (values, 

skills and experiences, etc.) do the activity-leaders say they want to develop in pupils during 

the AF-activity and how does that relate to the promoting aspirations of the project? c) What 

health education strategies and methods are expressed by the leaders in relation to their own 

AF-activity, to achieve those values, skills and experiences? METHOD: The study was 

qualitative, inspired by a hermeneutical approach, and was conducted as an interview study 

with six activity-leaders from both athletic and esthetic activities. RESULTS: The study 

showed that leaders both saw AF as an opportunity to present their own activities to a wider 

audience as well as to do something for those young people not participating in recreational 

leisure activities. However, it emerged that the leaders experienced a low level of motivation, 

as a challenge. Moreover, it appeared that the leaders had a wide variety of health promotion 

aspirations, some of which were directly related to the activity, while the majority of the 

aspirations concerned areas that extended beyond the activity itself, such as personal develop-

ment and contributing to a social network. The strategies expressed by the leaders, were 

somewhat unclear, but could be related to the three areas, activity environment, activity as 

such and to the leaders’ own leadership. DISCUSSION AND CONCLUSION: This study 

provided an insight of how the activity-leaders describe their work. The health promoting 

aspirations expressed, focusing on activity itself, as well as on specific social skills, confirmed 

the results of previous studies on leadership in youth activities. The social and educative 

dimension of the leadership was prominent in the leaders’ narratives. The meeting between 

the leisure activity associations and schools were described in positive words, mainly due to 

the contact area created between the associations and the adolescents. For future research 

observational studies that illustrate how the leadership is manifested in practice was 

suggested, as well as both qualitative and quantitative studies that illustrate the youths’ views 

on the leadership and the AF-program as a whole. 
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1. INTRODUKTION  

Ungas hälsa, såväl den psykiska som fysiska, är ett ständigt återkommande ämne i både 

media, inom skolhälsovården och i folkhälsopolitiska rapporter (SOU 2010:79; Social-

styrelsen, 2009). Den senaste Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009) visar att den 

psykiska ohälsan bland unga i Sverige är utbredd. Dessutom har antalet barn och unga med 

övervikt och fetma ökat i Sverige de senaste årtiondena, även om siffrorna stabiliserats något 

de senaste åren (Neovius & Rasmussen, 2011). Samtidigt ryktas det om att Sverige är ett av 

de länder i Europa som har minst antal idrottstimmar per vecka i skolan. Som ett resultat av 

de rapporter som presenteras kring ungas ohälsa, har barn och ungas hälsoläge givits utökat 

utrymme i de nationella riktlinjerna för hälsofrämjande arbete, genom att dessa grupper har 

pekats ut som prioriterade målgrupper (Socialdepartementet, 2007).  

       

Det ungdomsinriktade hälsoarbetet har ofta en salutogen utgångspunkt vilket innebär att de 

syftar till att stärka friskfaktorer hos och runt omkring individen, snarare än till att undanröja 

riskfaktorer (Ungdomsstyrelsen, 2007). Dessutom vill man stärka ungdomarnas resiliens, 

motståndskraft, vilket kan närmast beskrivas som en slags buffertkapacitet som gör att en 

individ kan fortsätta att fungera väl, även om hon utsätts för svåra och prövande situationer 

(ibid). När det gäller ungdomar, har det visat sig att deltagande i föreningslivets aktiviteter 

verkar vara en sådan stärkande friskfaktor som bidrar till hälsa, bl.a. genom att det ger en till-

hörighet, sysselsättning och gemenskap utanför skoltid (Bohlin, 1995). Forskning visar också 

att föreningsaktiva ungdomar har bättre självkänsla, är mer fysiskt kompetenta och uppvisar 

färre psykosomatiska besvär än icke-föreningsaktiva (Wagnsson, 2006). I Ängelholms 

kommun har en idrottslärare, med stöd i dessa forskningsrön utvecklat projektet Aktivitet 

Förebygger (AF) där skolelever har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid som ett led i 

det lokala hälsofrämjande arbetet. Projektet förefaller att vara ett unikt möte mellan förenings-

verksamhet och skola, och de uppföljningar som gjorts, visar att eleverna uppskattar projektet.  

       

Uppföljningar och forskningsstudier riktar många gånger fokus mot mottagarna av ett projekt, 

dem som det syftar till att hjälpa. Ur ett hälsopedagogiskt perspektiv är det dock inte ute-

slutande utfallet av en intervention som är av intresse, utan även processen i vilken hälsa 

skapas och främjas, och dess aktörer. En av de aktörer som inte ägnas särskilt mycket upp-

märksamhet i forskningen, trots att deras roll som positiva förebilder framhålls i litteraturen, 

är ungdomsledarna (se t.ex. Redelius, 2002). I Ungdomsstyrelsens (2007) rapport om ungas 

hälsa, påpekas specifikt att vuxna förebilder utanför den egna familjen, såsom idrottsledare, 

kan ha en avgörande betydelse för ungas utveckling genom att verka stödjande och 

bekräftande. Med de orden i åtanke, tar denna uppsats sin utgångspunkt i det praktiska hälso-

pedagogiska arbetet, med fokus på ledarna som väljer att arbeta med hälsofrämjande 

verksamhet och deras ambitioner med och erfarenheter av sitt arbete. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1. Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att belysa aktivitetsledarskapet i Aktivitet Förebygger 

(AF) ur ett ledarskapsdidaktiskt perspektiv. Mer specificerat syftar studien till att förstå 

villkoren för det praktiska didaktiska arbetet i AF-kontexten, samt till att beskriva och förstå 

de hälsofrämjande ambitioner och hälsopedagogiska strategier som kommer till uttryck när 

ledarna talar som sin roll i AF. 
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2.2. Frågeställningar 

 Vilka villkor för aktivitetsledarskapet, i form av utmaningar och möjligheter, ger 

ledarna uttryck för i relation till rollen som aktivitetsledare i AF? 

 

 Vad (vilka värden, kunskaper, erfarenheter etc.) uppger aktivitetsledarna att de vill 

utveckla hos eleverna inom ramen för AF-aktiviteten och hur förhåller det sig till de 

hälsofrämjande ambitioner som finns för projektet? 

 

 Vilka hälsopedagogiska strategier och metoder ger ledarna uttryck för i relation till 

den egna AF-aktiviteten, för att uppnå dessa värden, kunskaper och erfarenheter? 

 

3. BAKGRUND  

I detta avsnitt ges en kort introduktion till skolan som arena för hälsoarbete och det ansvar 

att främja barn och ungas hälsa som vilar på skolan. Vidare presenteras den hälso-

pedagogiska praktik, Aktivitet Förebygger, där de aktivitetsledare som studeras, verkar. 

Slutligen belyses förutsättningarna i mötet mellan skolan och föreningsverksamheten.  

 

3.1. Hälsoarbete i grundskolan 

Pellmer, Wramner och Wramner (2012) menar att skolan är en mycket viktig arena för 

hälsoarbete riktat mot barn och ungdomar, särskilt eftersom den präglar en stor del av deras 

vardag, upplevelser och relationer. En stor del av det hälsofrämjande arbetet faller inom 

ramen för ämnet Idrott och hälsa men skolan har enligt skollagen (SFS 2010:800) också ett 

övergripande ansvar genom att: 
 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (4§). 

 

Vidare betonas hur utbildningen ska organiseras så att demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter tillgodoses. Skollagen (SFS 2010:800 5§) fastslår även att ”var och en 

som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling”. 

 

3.2. Beskrivning av Aktivitet Förebygger 

Aktivitet Förebygger (AF) är ett hälsofrämjande projekt som startade 2009 i Ängelholms 

kommun och som syftar till att främja ungdomars fysiska och psykiska välmående. Genom 

projektet har ungdomar i årskurs 6 och i årskurs 8 varje vecka en timmes obligatorisk 

föreningsverksamhet under skoltid. I dagsläget involverar projektet ca 590 elever och 18 

lokala föreningar med verksamhet inom exempelvis innebandy, badminton, dans och teater, 

judo, brottning och musikskapande. Läsåret är indelat i 10-veckorsperioder och därmed får 

varje elev chans att prova tre aktiviteter inom ramen för AF. Eleverna få själva önska den 

aktivitet de vill delta i och dessa önskemål tillgodoses i den mån det är möjligt. Alla kan inte 

få sitt försthandsval men får då sitt andra- eller tredjehandsval. I de grupper som bildas, 

förenas barn från olika skolor i kommunen. Aktiviteterna leds av ledare från respektive 

förening som fått en introduktion till uppgiften via projektsamordnarna (M. Arvidsson, 

personlig kommunikation, 8 februari, 2013).  
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I skriftligt material kring AF (Ängelholms kommun, 2013), framgår att AF skapar förutsätt-

ningar för gemenskap och sysselsättning. Vidare berörs de hälsofrämjande ambitionerna, 

d.v.s. vad man önskar uppnå genom projektet, och där framgår att AF ger möjlighet till: 

 

 Ökad fysisk aktivitet, vilket förebygger olika sjukdomar och leder till ökad prestation i 

samtliga ämnen 

 Glädje och gemenskap, vilka är viktiga faktorer för god hälsa 

 Träning i värdegrundsfrågor, vilket ökar förståelsen för andra människor och minskar 

mobbing 

 Bättre självkänsla och en tillhörighet, vilket minskar risken att börja med droger 

 Ökat intresse för en aktivitet, vilket gör att våra ungdomar börjar med aktiviteter på 

fritiden 

 

En förhoppning som framförs, är att projektet ska öka intresset för aktiviteterna så att 

ungdomarna fortsätter vara engagerade i någon av föreningarna även på fritiden. I de fall ung-

domens familj inte har råd att låta denne vara aktiv i en förening, kan AF gå in och bekosta 

medlemsavgift och eventuell nödvändig utrustning (M. Arvidsson, personlig kommunikation, 

8 februari, 2013).  

       

Till läsåret 2013/2014 kommer projektet utvidgas ytterligare och då även involvera eleverna 

från kommunens ytterområden. Av transporttekniska och utbudsmässiga skäl kommer dock 

upplägget där att modifieras något och i stället innebära att ledare från olika föreningar, under 

olika perioder, kommer ut till respektive skola och bedriver verksamheten där. Den delen av 

projektet kommer att vända sig till elever i årskurs 3. Projektet finns i dagsläget endast i 

Ängelholms kommun, men projektsamordnaren uppger att hon fått förfrågningar från ett antal 

andra kommuner som är intresserade av att starta upp en liknande verksamhet (ibid). 

 

3.3. Förutsättningar när skolan möter föreningsverksamheten 

Rønholt (2001) har gjort en översikt över några av de strukturella skillnader som finns mellan 

föreningsverksamhet och skolverksamhet, och påvisar bl.a. en väsentlig skillnad i att skol-

undervisning är obligatorisk medan föreningsverksamhet bygger på frivilligt deltagande. Hon 

konstaterar vidare att skolan genom sitt uppdrag, utgörs av heterogena grupper när det gäller 

kön, intresse och nivå. I föreningsverksamheten däremot, är grupperna vanligen mer homo-

gena vad gäller intresse och nivå, och ibland även när det gäller kön och ålder. Dessutom är 

undervisningsinnehållet vanligen mer varierat och ibland obekant i skolverksamheten efter-

som målsättningarna är av mer allmän karaktär, medan föreningsverksamheten ofta bjuder 

sina medlemmar ett bekant och konstant innehåll, där specifika utvecklingsmål står i centrum.  

       

I skärningspunkten mellan dessa båda kontexter återfinns AF. Verksamheten drivs i 

förningarnas lokaler, av föreningarnas ledare men på skolans villkor. Eftersom aktiviteterna 

bedrivs på skoltid, måste de genomföras i enlighet med skollagen. Det sker dock ingen 

betygssättning inom AF (M. Arvidsson, personlig kommunikation, 8 februari, 2013). Vidare 

är grupperna inte lika homogena som normalt i föreningsverksamheten utan i AF blandas 

killar och tjejer, liksom nybörjare och erfarna utövare. Således kan nivån och även intresset 

variera i grupperna.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring föreningslivets hälsofrämjande potential 

samt kring ledarskap ur ett ledarperspektiv. Kapitlet inleds med en betraktelse av förenings-

livet från ett deltagarperspektiv, för att sedan, i enlighet med studiens syfte, låta ledaren och 

ledarskapet stå i centrum. Den ledarskapsforskning som presenteras tar sin utgångspunkt i 

föreningsidrotten, eftersom det finns mycket begränsat med forskning om ledarskapet i andra 

föreningsformer. Jag anser dock att det finns anledning att tro att förhållandena på många 

sätt är likartade oavsett vilken form av föreningsverksamhet som ledarskapet utövas i.  

 

4.1. Föreningslivets hälsofrämjande potential 

Den fysiskt hälsofrämjande potentialen är direkt kopplad till i vilken utsträckning en 

föreningsaktivitet bidrar till fysisk aktivitet. Idrottsliga aktiviteter har således större effekt på 

den fysiska hälsan än t.ex. musik. Även om en aktiv livsstil minskar risken för fetma och 

övervikt bland unga, är de fysiska hälsoeffekterna företrädesvis långsiktiga, dels genom att 

direkt minska risken för sjukdomar, dels genom att påverka beteenden som inverkar i sjuk-

domsutvecklingen (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Den stora hälsopotentialen i barn- och 

ungdomsidrott ligger därför i det faktum att individer som är aktiva som unga, ofta bibehåller 

sin aktiva livsstil även som vuxna. 

       

Utöver de många hälsofrämjande effekter som är direkt kopplade till den fysiska aktiviteten 

vid deltagande i idrottsföreningar (för genomgång av dessa effekter, se t.ex. FYSS, 2008), har 

deltagande i föreningslivet även en bredare hälsofrämjande potential. Ungdomsstyrelsen 

(2007) visar i sin kunskapssammanställning om ungdomars hälsa och fritid, att strukturerade 

fritidsaktiviteter är ett sätt att bygga sociala nätverk och skapa nya relationer. Unga som är 

engagerade i strukturerade aktiviteter har därför ofta ett större socialt kapital och fler kamrater 

än de som inte är engagerade. Denna bild bekräftas även av Fraser-Thomas, Côté och Deakin 

(2005). Kamratumgänget bidrar också med socialt stöd, som kan främja välmående och verka 

skyddande mot psykiska besvär (Myklestad, Røysamb & Tambs, 2010; Trainor, Delfabbo, 

Anderson & Winefield, 2010).  

       

En stor del av de hälsofrämjande effekterna tycks dock vara kopplade till själva 

organiseringen av aktiviteten. Mahoney och Stattin (2000) visar bl.a. att vuxenledda och 

schemabundna aktiviteter, där det finns ett uttalat mål och ställs krav på koncentration, sam-

arbete och ansträngning, har en större hälsofrämjande potential än oorganiserade aktiviteter 

utan eller med begränsad vuxenövervakning. Den bilden bekräftas av Weiss och Wiese- 

Bjornstal (2009), liksom av Mahoney, Larson, Eccels och Lord (2005) som utöver det 

strukturerade upplägget, även menar att hälsoeffekterna är beroende av ledarnas kompetents 

och aktivitetens pedagogiska former. Den organiserade fritidsaktivitetens hälsofrämjande be-

tydelse framstår som störst bland barn och unga från socialt och ekonomiskt utsatta miljöer. I 

Ungdomsstyrelsens rapport (2007) konstateras att sociala relationer med vuxna och jämnåriga 

kamrater kan ge resurssvaga unga med begränsat socialt skyddsnät, värdefulla förebilder, 

vägledning och omsorg och därigenom möjlighet att utvecklas som individer. Grossman och 

Bulle (2006) framhäver i detta sammanhang särskilt relationen mellan deltagare och ledare 

som främjande. Ungdomsstyrelsen (2007) konstaterar vidare att fritidaktiviteter både kan ut-

göra ett komplement till en i övrigt välfungerande tillvaro, eller fungera som ett slags motvikt 

och kompenserande för en mindre välfungerande tillvaro i t.ex. hemmet. Att få lyckas inom 

något, vare sig det är idrott, estetisk verksamhet eller datorspel kan då uppväga misslyckanden 

i t.ex. skolan. 
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I Riksidrottsförbundets (2009) idéprogram Idrotten Vill lyfts idrotten fram som socialisations-

aktör. De menar att unga genom idrotten får möjlighet att umgås över generations- och 

kulturgränser och lära sig respektera varandra. Samtidigt skapas en samhörighet med andra 

människor. I en statistisk undersökning som Riksidrottsförbundet (2005) genomförde hösten 

2004, kring idrottens sociala betydelse, framkommer att för majoriteten av alla idrottande 

ungdomar är idrotten en källa till trygghet och uppskattning. Wagnsson (2006) är en av flera 

forskare som intresserar sig för dessa socialisationseffekter. I hans avhandling framgår att 

barn och ungdomar som idrottar uppvisar en starkare självkänsla, upplever sig vara mer 

fysiskt kompetenta och känner sig mer accepterade och populära bland sina kamrater, än icke-

idrottade jämnåriga. Vidare framkommer att idrottsaktiva ungdomar uppvisar färre psyko-

somatiska besvär och nyttjar mindre tobak och alkohol än icke-aktiva. Det sistnämnda ifråga-

sätts dock i andra studier eftersom idrottsrörelsen bland ungdomar även kan utgöra en inkörs-

port för alkohol (Trondman, 2005). Utifrån sina forskningsresultat konstaterar dock 

Wagnsson (2006) att idrottens socialisationseffekter, trots en enorm potential, inte är lika 

uttalade i praktiken som vi gärna vill tro. Fraser-Thomas, Côté och Deakin (2005) har också 

studerat i drottens socialisationseffekter och de menar att idrotten är en arena för utveckling 

av flera sociala färdigheter såsom samarbetsförmåga, ansvarsförmåga, empati och själv-

behärskning.  

       

Ferrer-Wreder, Stattin, Cass Lorente, Tubman och Adamson (2005) har sammanställt erfaren-

heter från mängd olika interventionsprogram som syftar till att förbättra ungdomars hälsa och 

där ett genomgående tema har varit att anordna en organiserad fritid. Resultaten är varierande, 

men de positiva effekter som framkommit verkar många gånger upphöra då interventionerna 

upphör. Den stora frågan som författarna ställer sig är hur man ska lyckas involvera ung-

domarna i aktiviteter utanför interventionerna och vad som kan motivera dem att stanna kvar i 

aktiviteterna.   

 

4.2. Miljöer och strategier för att främja positiv ungdomsutveckling 

Som råd vid skapandet av hälsofrämjande interventioner för unga, listar det amerikanska 

nationella forskningsrådet och medicinska institutet (ref. i Danish, Forneris, Hodge & Heke, 

2004) åtta aspekter hos en miljö som de menar bidrar till positiv utveckling bland unga. Dessa 

är fysisk och psykisk trygghet, tydlig och varaktig struktur med lämplig vuxenövervakning, 

stödjande relationer, känsla av tillhörighet, positiva sociala normer, stödjande av själv-

förtroende och autonomi, möjlighet att utveckla individuella färdigheter samt skol-, familj- 

och samhällsintegrerade ansträngningar. I relation till denna lista, belyser forskargruppen 

särskilt vikten av ett välfungerande ledarskap, där den vuxnes roll lyfts fram både i relation 

till att skapa struktur och relationer, och i upprätthållandet av en tillåtande miljö som främjar 

allas lika värden och positiva normer. Aspekterna utgör enligt Weiss och Wiese-Bjornstal 

(2009), en värdefull bas när strategier för hälsofrämjande arbete ska utarbetas.     

4.3. Föreningslivets ledare och deras ledarskap 

4.3.1. Föreningsledarnas motiv till engagemang och ambitioner med ledarskapet 

Redelius (2002) avhandling Ledarna och barnidrotten - idrottsledarnas syn på idrott, barn 

och fostran är en av få studier som riktar fokus mot ledarna på amatörnivå. Avhandlingen, 

som bygger på enkäter och intervjuer med idrottsledare, fritidsledare och idrottslärare tar bl.a. 

upp frågan om hur ledarna värderar sin uppgift och upplever sin roll. Resultatet visar att 

engagemanget ofta tar sin utgångspunkt i en vilja att göra något för (de egna) barnen. Många 

ledare har själv ett idrottsintresse och ibland ses ledarskapet som ett sätt att betala tillbaka för 

det som de själva fått genom idrotten som unga. För andra ledare springer engagemangen ur 
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ett intresse för ledarskap och personlig utveckling. Detta är en bild som bekräftas i en rapport 

från Riksidrottsförbundet (2006). Upplevelsen av att ge något till barnen och få deras upp-

skattning är det som värderas högst av ledarna, liksom att själva vara en del av en gemenskap. 

Däremot upplever många ledare att det är svårt att leva upp till ledarskapets krav och för-

väntningar - att alltid ställa upp och att alltid vara på glad och ansvarsfull (Redelius, 2002).  

       

Redelius avhandling (2002) behandlar också frågan om vad ledarna vill ge barnen inom 

idrotten. I den enkät som hon använde som instrument, där olika önskvärda egenskaper fick 

rangordnas, framkommer att de egenskaper som ledarna tycker är viktiga att utveckla hos 

barn är ärlighet, ansvarsfullhet, kreativitet och självständighet. När ledarna får svara fritt, 

framstår glädje i aktiviteten som det viktigaste, även om många av ledarna också framhåller 

att de vill förmedla sådant som ligger utanför den egentliga idrotten, såsom social kompetens, 

samarbetsförmåga och respekt. En del ledare sätter sin roll i ett större sammanhang och menar 

att idrotten är en källa till rekreation och prevention, såtillvida att den håller de unga borta 

från andra, oönskade aktiviteter. I en tidig studie av Stern, Prince, Bradley & Stroh (1989), 

lyfts samma fråga och resultatet visar att det som ledarna fann viktigast var att barnen skulle 

få känna att de var en del av ett lag, lära sig att göra sitt bästa, ha roligt och lära sig något och 

förbättra sina färdigheter. Inte riktigt lika högt, men ändå som viktigt, prioriteras att barnen 

skulle få speltid, vara med och få nya vänner samt att ha en ledare att se upp till. Dessa 

resultat må vara gamla vid det här laget, men de bekräftas i nyare studier, bl.a. av Lesyk och 

Kornspan (2000), som genom att låta sina informanter ranka de viktigaste aspekterna av barn- 

och ungdomsidrott, visar att möjlighet att ha roligt och lära sig så kallade life skills är det 

viktigaste att utveckla, tätt följt av möjlighet att få vara en del av ett lag och utveckling av 

självförtroendet. Life skills syftar på färdigheter, som är av värde inte bara i en viss aktivitet 

utan i livet som helhet.  

 

4.3.2. Föreningsledarnas syn på ledarskapets två dimensioner 

I en intervjustudie av Riksidrottsförbundet (2007) om det sociala ledarskapet, undersöks hur 

idrottsledare för barn och unga ser på rollen som sociala ledare och hur de ser förhållandet 

mellan ledarskapets sociala och idrottsliga dimension. Studien tar sin utgångspunkt i en 

teoretisk diskussion om att ledarskapet består av två dimensioner, en social och en idrottslig, 

och att dessa i praktiken inte går att skilja åt. Resultatet visar att ledarna i första hand bejakar 

sociala aspekter som rör individen och gruppen. Det rör sig då dels om att skapa en gemen-

skap och ett system kring dem som ingår i det egna laget/gruppen, dels att göra vardagliga 

insatser för dessa individer, såsom att trösta den som är ledsen eller pusha den som inte riktigt 

vågar. I viss mån ser ledarna även att det sociala ledarskapet inkluderar mer övergripande 

delar. Det rör då främst moraliska ställningstaganden kring t.ex. klass-, integrations- och 

könsfrågor, men även att verka som förenande och fostrande kraft i närsamhället, eller sam-

hället som helhet. Idrottsledarskapets sociala dimension står med denna tolkning, nära den 

diskussion kring idrotten som socialisationsaktör, som berördes tidigare i kapitlet (se 

Wagnsson, 2006; Riksidrottsförbundet, 2009) .  
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5. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens hälsovetenskapliga och ledarskapsdidaktiska utgångs-

punkter. Jag redogör för den hälsosyn som uppsatsen vilar på, liksom för ledarskap ur ett 

föreningsperspektiv och för ledarskapets pedagogiska dimensioner. Sist i kapitlet beskrivs 

ledarens roll i lärandet genom att undervisningen betraktas som ett meningserbjudande. 

 

5.1. Hälsovetenskapliga utgångspunkter 

5.1.1. Vad är hälsa? 

I litteraturen förekommer en mängd olika definitioner av hälsa. Den mest kända är troligen 

WHOs definition (1948, se Brülde & Tengland, 2003) där hälsa definieras som ”ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom 

eller skröplighet”. Definitionen tar visserligen hänsyn till flera dimensioner av hälsan - fysisk, 

psykisk och social - men den har dock mötts av en del kritik eftersom den förefaller vara näst 

intill omöjlig att uppnå och för att väldigt få personer utifrån definitionen kan sägas ha hälsa. 

Andra hälsodefinitioner tar sin utgångspunkt i funktionsförmåga, välbefinnande och som 

kliniskt status (se t.ex. Brülde & Tengland, 2003). Utgångspunkten i Aktivitet Förebygger och 

därför också i den här uppsatsen, är en helhetssyn på hälsa, en holistisk hälsosyn, där såväl 

den fysiska som den psykiska och sociala hälsan är central. Jag tar dock avstånd från WHOs 

relativt dikotoma hälsodefinition och väljer istället att förutsätta att vi alla alltid har hälsa, mer 

eller mindre, och att vi därför ständigt rör oss längs axeln på ett kontinuum.   

 

5.1.2. Hälsans bestämningsfaktorer 

Utifrån en holistisk hälsosyn har Haglund och Svanström (1995) utarbetat en modell över 

faktorer som bidrar till och inverkar på människors hälsa. Den halvcirkelformade modellen 

(figur 1) visar hälsans bestämningsfaktorer och är uppbyggd av olika nivåer, där den enskilde 

individen har olika stort inflytande över respektive nivå. Längst ner, som bas, återfinns tre 

faktorer som är inte är påverkbara. Dessa är ålder, kön och arv och utgör basen för vår hälsa. 

Den innersta nivån utgörs av sociala kontakter och socialt stöd. I nästa nivå återfinns våra 

individuella levnadsvanor såsom motions- och drogvanor medan nästa nivå lyfter fram livs-

villkor. Fokus har då flyttats från det individuella till det samhälleliga och i denna nivå åter-

finns t.ex. tillgång till utbildning samt tillgång till hälso- och sjukvård. Allra ytterst återfinns 

samhälleliga ekonomiska strategier och miljö, vilka den enskilda människan har mycket lite 

inflytande över men som trots allt skapar förutsättningar för hälsa. AF-projektet berör flera 

nivåer i modellen, såtillvida att det befintliga fritids- och kulturutbudet används som kataly-

sator för att förbättra såväl levnadsvanor som tillgången till socialt stöd i olika former.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över 

hälsans bestämnings-

faktorer. Egen figur efter 

Haglund och Svanström.  
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5.2. Ledarskapsdidaktiska utgångspunkter 

5.2.1. Ledarskap ur ett föreningsperspektiv 

Medan den tidiga ledarskapsforskningen syftade till att identifiera medfödda ledare, står 

numera ledarskapsprocessen i fokus. Hassmén och Hassmén (2010) åskådliggör detta genom 

att visa ledarskapets två dimensioner, att leda arbete och att leda människor. Å ena sidan 

handlar ledarskapet således om ledning av arbete - att kontrollera, planera och organisera, å 

andra sidan om att leda människor, och då om att samordna, leda och ge order. Alla dessa 

uppgifter ställer i sin tur krav på kommunikationsförmåga. 

       

Ledarskapets komplexitet kan också beskrivas i termer av ledare och följare. I Bolman och 

Deal (2005, s. 403) går att läsa att ledarskap är ”... en subtil process som handlar om ömse-

sidig påverkan där tanke, känsla och handling förenas och skapar samarbete som tjänar de 

syften och värderingar som delas av både ledare och ledda”. Många gånger, så även i denna 

uppsats, ska ledarskapet därför betraktas som ett resultat av mötet mellan den som leder och 

de som leds. Hassmén och Hassmén (2010) menar att det är den organisationskultur som 

ledaren verkar i, samt dennes färdigheter och förmågor, personlighetsdrag, värdegrund och 

förväntningar som ledare tillsammans med följarnas (elevernas) färdigheter, förmågor, för-

väntningar, motivation etc., skapar ett visst ledarbeteende.  

       

Hughes, Ginnetts och Curphy (2002) adderar ytterligare en dimension till ledarskapet genom 

att lyfta fram situationens betydelse. Därmed placerar de indirekt ledarskapet i ett system-

perspektiv, vilket innebär att ledarskapet inte kan betraktas separat från den omgivande 

miljön. Ledarskapet i AF uppstår och utvecklas inte i ett vakuum, utan bör istället betraktas i 

förhållande till de villkor som omger praktiken. AF har uppstått i skärningspunkten mellan 

föreningsverksamhet och skola och styrs därmed av villkor från de två kontexterna. Dels 

handlar det om olika former av resurser, materiella resurser, ekonomiska resurser och tillgång 

till lokaler, dels handlar det om övergripande mål och riktlinjer, där AF-ledarskapet å ena 

sidan påverkas av skollag och läroplan, å andra sidan av folkhälsopolitiska strategier och mål-

sättningar. I grunden för ledarskapet ligger också föreningskulturen och allt vad den repre-

senterar. Ledarskapet blir således en dynamisk process och ett uttryck för den miljö det utövas 

i och de olika personer som befinner sig där, eller indirekt påverkar den miljön (Hassmén & 

Hassmén, 2010).   

 

5.2.2. Föreningsledarskapets pedagogiska dimension 

Pedagogik är ett mångsidigt begrepp som traditionellt sett förknippas med det lärande som 

sker inom skolverksamheten. Svensson (2009) menar dock att pedagogiken inte kan be-

gränsas till verksamheter som organiseras specifikt för lärande, utan att pedagogik genom-

syrar en stor del av våra vardagliga aktiviteter. Pedagogiska processer, eller pedagogisk verk-

samhet, pågår således ständigt i vår vardag och inkluderar både formellt och informellt 

lärande. Kroksmark (2000) anser dock att det som kännetecknar formellt pedagogiskt arbete, 

är dess uppbyggnad kring intentioner. Det måste alltså finnas en avsikt att någon ska lära sig 

något. Svensson (2009) menar vidare att pedagogikens kärna kan beskrivas med de tre be-

greppen utbildning, undervisning och uppfostran. En pedagog skulle därmed bli någon som 

forskningsmässigt intresserar sig för, eller som sysslar med sådan verksamhet, d.v.s. utbildar, 

undervisar eller uppfostrar. 

       

Vanligtvis brukar benämningen pedagog användas om den som har någon form av 

pedagogisk utbildning, men när (idrotts)ledaren deltar i föreningslivets institutionaliserade 

sammanhang, uppbyggt kring mål och riktlinjer, ikläder sig också ledaren oundvikligen 
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pedagogrollen (Hertting, 2007). Ledaren utbildar, undervisar och uppfostrar. Således måste 

även föreningsledaren betraktas som pedagog oavsett om denne har en formell utbildning 

eller ej (Hertting, 2007). Det är enligt Redelius (2002), just detta som skiljer föreningsledare 

från många andra fostrare, såsom lärare och fritidspedagoger. Därmed inte sagt att ledarna är 

olämpliga som pedagoger. Ledarrollens pedagogiska karaktär kan betraktas som tudelad, där 

ledarens verksamhet dels syftar till att skapa lärande inom den specifika aktiviteten, dels 

syftar till att skapa förutsättningar för lärande och utvecklandet av sociala förmågor och så 

kallade life skills, utan direkt koppling till själva aktiviteten (Weiss & Wiese-Bjornstal, 2009).  

       

Vidare ställs föreningsledaren inom ramen för sitt pedagogiska arbete inför ett antal didak-

tiska val. Didaktiken definieras ofta som läran om undervisningen eller som undervisningens 

och inlärningens teori och praktik och behandlar frågor kring vem som ska lära sig, hur, var 

och när lärandet ska ske samt varför (Jank & Mayer, 1997). Vad som ska läras (innehållet) 

och hur lärandet ska ske (lärprocessens genomförande) framhålls ofta som de två centrala 

frågorna. Det är också dessa två didaktiska frågor som belyses i föreliggande studie i form av 

hälsofrämjande ambitioner respektive i form av strategier och metoder. Det bör dock påpekas 

att undervisningsprocessen inte sker i ett vakuum där ledaren ensidigt kan bestämma och kon-

struera undervisningen. Vi måste istället föreställa oss en dialektisk process där undervisning 

och lärande utgör två sidor av samma sak - undervisningsprocessen. För att nå framgång krävs 

aktivitet från båda sidor (ibid).  

 

5.2.3. Ledarens roll i lärandet 

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Deweys teorier om lärande tar sin utgångs-

punkt i learning by doing, vilket kan förstås som att vi lär oss genom att erfara och agera i 

världen (Dewey, 1997). Erfarenheterna är något som uppkommer i ett samspel, i interaktion, 

mellan den lärande och dess omgivning. Lärande, eller erfarande som Dewey benämner det, 

är således en social process. I en utvecklad form där interaktionen har utvidgats till att inklu-

dera hela processen kring interaktionen och konstitutionen av oss själva och världen i denna, 

benämner Dewey interaktionen för transaktion och han menar vidare att det är i denna som vi 

skapar mening. 

       

Enligt Rogoff (1995) finns det tre aspekter av en individs meningsskapande; det individuella 

som representeras av våra tidigare erfarenheter, det mellanmänskliga som syftar på mötet med 

andra människor, samt det institutionella
1
 som kan förstås i termer av det den erfarande 

individen erbjuds i en lärandesituation i form av t.ex. traditioner, ämnesinnehåll och regler. 

Framöver riktar jag fokus mot det institutionella och det mellanmäskliga eftersom det är här 

som ledarens betydelse för den lärandes/elevens möjlighet till meningsskapande kommer till 

uttryck och kan studeras. Det är också inom den institutionella och den mellanmänskliga 

aspekten som ledarens mer eller mindre omedvetna didaktiska val i form av vad och hur 

kommer till uttryck. 

       

För att förklara kopplingen mellan didaktik och meningsskapande, tar jag hjälp av Englund 

(1997) som betraktar undervisning som ett meningserbjudande. Han menar att den kontext 

vari lärandet sker, de läromedel som används, lärarens sätt att kommunicera kring ett ämne 

samt undervisningsinnehåll styr vilken mening som erbjuds eleverna i en undervisningssitua-

tion. Meningserbjudandet kan således sägas begränsas eller styras av bl.a. läraren, eller som i 

AF, av ledaren. Med Englunds (1997) ord, skulle vi därför kunna säga att ledarens sätt att 

                                                 
1
 Med det institutionella avses en det som en institution (t.ex. skolan) representerar. En bärande utgångspunkt i 

resonemanget är att AF ses som en förlängning av skolverksamheten och därmed en form för institutionell 

verksamhet. 
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organisera aktiviteten, i form av styrning mot ett visst fokus, utgör en del av AF-aktivitetens 

meningserbjudande. Ledaren, som representant för det institutionella i meningsskapande-

processen, bestämmer på så vis vilka handlingar och värderingar som är accepterade inom den 

aktuella praktiken och skapar därmed förutsättningar för vilket lärande, vilket menings-

skapande, som kan ske inom den specifika AF-praktiken.   

 

6. METODBESKRIVNING  

I detta avsnitt beskrivs studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, den kvalitativa, abduktiva 

ansats som har använts i studien, liksom datainsamlingen och analysförfarandet. Vidare 

berörs forskarrollen och den egna förförståelsen, relevanta trovärdighetsaspekter i kvalitativ 

forskning samt de etiska ställningstaganden som gjorts i förhållande till studien. 

 

6.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Föreliggande studie har hämtat inspiration från en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken kan 

beskrivas som grundpelaren i den kvalitativa forskningen (Hartman, 2004). Ödman (1994) 

påpekar att hermeneutiken har flera olika inriktningar, men sammanfattar genom att säga att 

det handlar om att utifrån text, tolka, förstå och förmedla olika fenomen. I denna studie utgörs 

fenomenet av aktivitetsledarskap i AF. Förförståelse har en central roll inom hermeneutiken 

men istället för att försöka bortse från förutfattade meningar, tidigare kunskaper och över-

tygelser, uppmanas den hermeneutiske forskaren att förhålla sig till dem och dela dem med 

läsaren (Westlund, 2009). Min förförståelse presenteras senare i detta kapitel. Vidare bygger 

hermeneutisk tolkning på ett samspel mellan helheten och de ingående delarna. Ödman (1994) 

menar att helheten inte går att förstå skiljt från delarna och det går inte heller att förstå delarna 

skiljda från helheten. Därför har jag under och efter analysprocessen bemödat mig om att 

säkerställa att empirins delar - koder och kategorier - på ett rättvisande sätt även representerar 

helheten, d.v.s. intervjuinnehållet som helhet. Denna tolkningsprocess kan illustreras med den 

hermeneutiska cirkeln, eller spiralen, där det sker en ständig växling mellan delarna och hel-

heten och där forskaren med hjälp av tidigare forskning och förförståelse tränger djupare in i 

ett fenomen och därmed får en utökad förståelse för detsamma (Westlund, 2009). Det slut-

giltiga syftet med den hermeneutikinspirerade ansatsen är att generera en giltig och gemensam 

förståelse av empirins mening, vilket i det här arbetet har inneburit en förståelse för ledar-

skapets villkor i form av utmaningar och möjligheter, samt för de hälsofrämjande ambitioner 

och strategier som ledarna ger uttryck för (Hartman, 2004). 

 

6.2. Kvalitativ, abduktiv ansats 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar, har studien genomförts med en 

kvalitativ abduktiv ansats. Benämningen kvalitativ ansats kan förstås som ett samlings-

begrepp som inkluderar flera olika ansatser som kan vara lämpliga att använda då syftet, så 

som i föreliggande fall, är att undersöka ett delvis okänt fenomen eller människors skrivna, 

talade eller observerade uppfattningar eller beskrivningar om något eller någon (Hartman, 

2004). Kärnan i en kvalitativ studie utgörs således av att forskaren försöker förstå hur 

människor uppfattar sig själv, sina handlingar och sin omgivning (ibid). Tillämpandet av den 

abduktiva ansatsen innebär att det har skett en växelverkan mellan teori och empiri, mellan 

deduktion och induktion. I framskrivningen av resultatkapitlet har den induktiva aspekten 

framträtt genom att nya beskrivningar av AF-ledarskapet har tagit form utifrån empirin. I 

diskussionskapitlet har däremot teorin, d.v.s. den deduktiva aspekten, varit behjälplig för att 

förstå det som framkommit i materialet. Jag har i viss mån också låtit empirin och analysen av 
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denna, vara med och utforma avsnitten om tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, 

vilket också bidragit till studiens abduktiva karaktär. 

 

6.3. Datainsamlingsmetod - intervjuer 

Materialinsamlingen har skett genom intervjuer med sex aktivitetsledare. Intervjumetoden 

valdes eftersom det är ledarnas beskrivningar och utsagor kring AF som står i centrum och 

dessa är svåra, för att inte säga omöjliga, att fånga i en enkät eller genom observation. Detta 

resonemang stöds i Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) som menar att forskaren, genom 

intervjuer med personer som är delaktiga i en specifik social miljö (i det här fallet AF), både 

kan få insikter om förhållandena i denna miljö och personernas beskrivningar av villkor i 

denna miljö. Vidare påpekar de att intervjun inte ska ses som ett konkret inhämtande av be-

fintlig kunskap, utan snarare som en metod där kunskap och insikter skapas, eller genereras, i 

samtalet mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Därmed har jag tillsammans med 

mina informanter varit med och producerat studiens resultat. 

       

Intervjuerna genomfördes under april och maj 2013 i anslutning till respektive föreningslokal 

efter önskemål från informanterna. Det sistnämnda ansågs vara viktigt eftersom en för 

informanten välkänd miljö kan göra intervjusituationen mer behaglig (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011). Vid det näst sista intervjutillfället deltog, efter eget önskemål, båda de ledare 

som var ansvariga för aktiviteten. Således har fem intervjuer gjorts, med totalt sex 

informanter. Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide uppbyggd kring olika 

teman som tog sin grund i forskningsfrågorna. Den semistrukturerade intervjuguiden var att 

föredra i den här undersökningen framför en strukturerad, eftersom den tillät informanten att 

tala mer fritt om fenomenet samtidigt som jag hade möjlighet att ställa följdfrågor och ta 

frågorna i en annan ordning när det passade den enskilda intervjusituationen bättre (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011).  

       

Intervjuerna tog mellan 40 och 65 minuter att genomföra och det som sades under inter-

vjuerna spelades in på ljudfiler, varefter de transkriberades i sin helhet. I intervjun med dubbla 

informanter, tilldelades de båda olika färg i den transkriberade texten för att kunna skilja dem 

åt i analysprocessen. Alla transkriberingar genomfördes av mig själv. Inspelning är enligt 

Trost (2010) att föredra vid forskning eftersom den möjliggör för forskaren att bearbeta 

materialet flera gånger. Vidare gav det mig möjlighet att samla fokus kring de frågor som 

skulle ställas i intervjun, snarare än på att föra anteckningar. De enda anteckningar som fördes 

under intervjuerna var stödord som hjälp till att ställa relevanta följdfrågor. De transkriberade 

intervjuerna har utgjort grunden för de vidare analyserna.     

 

6.4. Urval 

Informanter i kvalitativa studier väljs inte för att de utgör ett representativt urval utan för att 

de kan bidra med betydelsefull information kring undersökningsfenomenet (Polkinghorne, 

2005). Urvalet har därför skett utifrån begreppet maximal variation som är en form av 

strategiskt urval. Syftet med maximal variation är att fånga och beskriva olika aspekter av ett 

fenomen, genom att studera personer som kan tänkas ha divergerande erfarenheter (SBU, 

2013). Fokus ligger förutom på variationen, även på att urskilja karakteristiska och gemen-

samma mönster inom urvalet. Ett strategiskt urval kan med fördel användas i små studier för 

att undvika homogenitet inom urvalsgruppen och därmed att informanterna av den anled-

ningen ger mycket snarlika beskrivningar av undersökningsfenomenet (Polkinghorne, 2005). 

Å andra sidan kan det med ett allt för heterogent urval i kombination med få informanter vara 
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svårt att få en överblick av materialet eftersom upplevelserna kan variera i oändlighet (SBU, 

2013).  

       

Då projektet Aktivitet Förebygger endast finns i Ängelholms kommun och inkluderar ett be-

gränsat antal aktiviteter, var antalet möjliga informanter relativt få. Enligt maximal 

variationsprincipen var ambitionen att inkludera ledare från olika typer av aktiviteter, både 

idrottsliga och estetiska, och ledare av olika kön. Det enda exklusionskriteriet som användes, 

var att ledarna skulle ha varit aktiva i AF minst två år. Anledningen till detta var att jag ville 

att ledarna skulle ha varit med tillräckligt länge för att ha utvecklat strategier för sitt arbete 

och samtidigt ha fått förståelse för arbetets utmaningar och möjligheter. Det faktiska urvalet 

av informanter skedde i samarbete med projektsamordnaren som hade kunskap kring hur 

länge ledarna varit aktiva i AF. Det var också projektsamordnaren som ordnade den initiala 

kontakten mellan mig och aktivitetsledarna i samband med de tre första intervjuerna. 

Kontakten inför den fjärde och femte intervjun, togs direkt av mig. Utöver de inkluderade 

informanterna tillfrågades ytterligare en ledare som motsvarade urvalskriterierna. Denna av-

böjde att delta med hänvisning till andra åtaganden under empiriinsamlingsperioden. 

  
6.4.1. Informanterna 

De intervjuade aktivitetsledarna har mellan två och fyra års erfarenhet från Aktivitet Före-

bygger. Erfarenheterna av ledarskap inom den egna aktiviteten varierar mellan nio och 39 år 

och samtliga är aktiva ledare/lärare i sina respektive föreningar. Tre av informanterna är 

ledare inom föreningsidrotten medan tre är ledare för estetiska verksamheter. Fyra av 

informanterna är män, två är kvinnor. När citat från informanterna används i resultatredovis-

ningen, refereras informanterna till som intervjuperson (Ip) 1, Ip 2 o.s.v. För att ytterligare 

skydda informanternas identitet, är detta nummer slumpvis utvalt, och motsvarar nödvändigt-

vis inte den ordning som intervjuerna genomfördes i. I resultatet benämns intervjupersonerna 

omväxlande informant och ledare, och som demonstrativt pronomen används denne, oavsett 

om den som talar är man eller kvinna. T.ex. ledaren beskriver hur denne försöker anpassa 

aktiviteten efter gruppens olika förutsättningar. 

 

6.5. Analys av empirin 

Empirianalysen har inspirerats av och tagit sin utgångspunkt i konventionell kvalitativ inne-

hållsanalys. I konventionell innehållsanalys tar analysen sin utgångspunkt i empirin (Hsieh & 

Shannon, 2005), vilket gör denna analysform lämplig för studiens abduktiva ansats. I enlighet 

med rekommendationer för induktiv innehållsanalys (se t.ex. Elo & Kyngäs, 2008) gjordes 

först upprepade genomläsningar av den transkriberade texten för att skapa en känsla för 

helheten. Efter genomläsningen, vidtog öppen kodning, där begrepp och ord i texten som 

speglade innehållet skrevs i högermarginalen, alltmedan den lästes igenom. Intervjuerna lästes 

igenom och kodades i samma ordning som de hade genomförts, och i direkt anslutning till 

intervjutillfället. Textstycken, eller meningsbärande enheter, som ansågs behandla samma sak, 

markerades därefter med överstrykningspenna på de transkriberade utskrifterna. Dessa 

klipptes sedan ut, och pappersremsorna sorterades och organiserades i olika grupperingar 

utifrån innehåll. Indelningen justerades flera gånger innan varje grupp tilldelades ett tillfälligt 

kategorinamn. Grupperingar som ansågs behandla närliggande aspekter av ledarskapet, 

parades sedan ihop till gemensamma kategorier innehållande flera subkategorier. Denna 

procedur upprepades flera gånger för att skapa kategorier som fångade den breda variationen i 

innehållet. Som ett avslutande steg, lästes transkriptionerna igenom ytterligare en gång för att 

försäkra överensstämmelse mellan analys och originaldata samt att alla relevanta delar av 

intervjuerna fanns representerade i kategorierna. De kategorier som framstod, samlades slut-
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ligen under teman vars formuleringar motsvarade de olika delarna av frågeställningarna. Detta 

resulterade i fyra teman med sammanlagt 15 kategorier. Några kategorier innehåller i sin tur 

flera närliggande subkategorier. Dessa har dock inte tilldelats egna rubriker. Ett exempel på 

analysprocessen finns i tabell 1. 
 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen, med meningsbärande enhet, kod, kategori och det övergripande temat 

som fick bilda rubrik. 
   

Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

Det kan ju... dels kan det ge 

klubben väldigt mycket, att vi 

får visa upp oss, för klasserna 

Möta klasserna Att locka ungdomar till 

aktiviteten och den egna 

föreningen 

Möjligheter genom AF-

verksamheten 

 

I diskussionsavsnittet har sedan det framkomma resultatet ställts mot studiens teoretiska ut-

gångspunkter och tidigare forskning, för att därigenom skapa en djupare förståelse för 

aktivitetsledarskapet, och besvara studiens syfte.  

 

6.6. Forskarens roll i forskningsprocessen 

I kvalitativ forskning är forskaren aldrig objektiv. Kvalitativa forskare gör inte heller anspråk 

på att var objektiva eftersom de är ständigt närvarande i både materialproduktions- och 

analysprocessen (Fejes & Thornberg, 2009). Malterud (2009) menar att oavsett vilken 

forskningsmetod som används, påverkar forskaren både forskningsprocessen och resultatet. 

Detta förklaras av att det är i samspel med andra människor som vi skapar vår verklighet och 

sätter ord på vår förståelse av densamma. Som jag tidigare påpekat, kan intervjun som 

används som metod i den här studien, inte ses som ett inhämtande av redan befintliga kun-

skaper, utan måste betraktas som en gemensam kunskapsproduktion av intervjuare och infor-

mant (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Med Malteruds (2009) ord, blir det mellan-

mänskliga samspelet därigenom en organisk del av empirin. Svensson (2011) för ett liknande 

resonemang och konstaterar att forskaren i kvalitativa studier utgör sitt eget verktyg för 

empirinsamling och analys. Det är således jag själv som har givit en mening åt min empiri.  

       

Även om förförståelse och teorier ges olika mycket utrymme i olika kvalitativa ansatser, kan 

dessa aldrig helt åsidosättas. Materialet måste tolkas och omarbetas för att kunna förmedlas 

och för att lyckas med det måste forskaren välja fokus och inta ett perspektiv (Svensson, 

2011). Denna subjektivitet ska enligt Svensson dock inte tolkas som att det är fritt fram för 

ogrundat tyckande. Tvärt om ställer kvalitativa metoder höga krav på att analyser, tolkningar 

och slutsatser motiveras genom argumentation och styrks med citat från empirin. Forskarens 

viktigaste roll är således inte att eliminera sig själv från forskningsprocessen, utan att reflek-

tera över den egna rollen och så tydligt som möjligt redogöra för den egna förförståelsen och 

de perspektiv som empirin ska relateras mot (Malterud, 2009).       

 

6.6.1. Den egna förförståelsen 

Som tidigare nämndes, är förförståelse en central del i den valda ansatsen och viktig att redo-

göra för. Den största delen av förförståelsen har jag försökt redogöra för under rubrikerna 

bakgrund och tidigare forskning. Själv kom jag i kontakt med Aktivitet Förebygger hösten 

2012 genom en kurs i folkhälsovetenskap där vi fick som uppgift att redovisa det hälso-

främjande arbetet i vår hemkommun. Sedan dess har jag varit kontakt med en av projektsam-

ordnarna ett flertal gånger, både via mail, i telefon och genom personliga möten. Projektsam-

ordnaren är densamma som startat upp projektet, och genom samtalen med henne har jag fått 

ta del av bakgrunden till projektet. Vid ett tillfälle har jag också varit med ute i AF-praktiken 
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och hälsat på några av de ledare som är med i projektet. Jag känner dock ingen av ledarna 

personligen.  

       

Jag har själv en mångårig bakgrund inom föreningsidrotten, främst fotbollen, och uppskattade 

den som en källa till fysisk aktivitet men kanske framförallt som en social aktivitet. Genom 

åren har jag också kommit i kontakt med många olika ledare och märkt att deras sätt att vara 

både som ledare och som personer, i hög grad påverkar stämningen i gruppen och de personer 

den består av. Jag har dock själv ingen erfarenhet av att vara föreningsledare. 

 

6.7. Trovärdighet och generaliserbarhet i kvalitativ forskning 

Trovärdighet och det närliggande begreppet tillförlitlighet används ofta som kvalitetsbegrepp 

inom kvalitativ forskning. Begreppen handlar om graden av noggrannhet och systematik 

under forskningsprocessen och bygger på tanken att tillförlitligheten och trovärdigheten i 

resultat och diskussion, grundläggs i de metodologiska övervägande som görs för datain-

samling och analys (Thornberg & Fejes, 2009). Graneheim och Lundman (2004) framhåller 

analysprocessen och kategoriseringen som kritiska moment. De menar att det essentiella i 

kategoriseringsprocessen är att konstruera väl övervägda kategorier som å ena sidan täcker 

allt väsäntligt innehåll utan att vara för breda och intetsägande, å andra sidan inte är för smala 

och fragmentariska där innehållet tas från sin ursprungliga kontext. Graneheim och Lundman 

(2004) menar vidare att denna del av trovärdigheten kan styrkas genom att flera författare gör 

kategoriseringen och att dessa jämförs. Andra författare (Elo & Kyngäs, 2008) menar dock att 

detta är onödigt eftersom det i kvalitativ forskning är vedertaget att analysen handlar om en 

tolkning, och att denna aldrig är objektiv. Därför är det inte alltid möjligt att uppnå överens-

stämmelse med andra forskare, men det gäller att tolkningen förefaller rimlig för den som tar 

del av resultatet. Rimlighet och tillförlitlighet skapas i den här studien genom en noggrann 

beskrivning av materialinsamlings- och analysprocessen samt genom att varje kategori i 

resultatet styrks med minst ett citat från empirin.   

       

Generalisering i den bemärkelse som är möjlig i kvantitativa studier med representativt urval, 

kan inte göras i kvalitativa studier (Holme & Krohn Solvang, 1997). Sådan generalisering är 

dock inte heller avsikten med föreliggande studie. Thornberg och Fejes (2009) menar att det 

ligger i de kvalitativt beforskningsbara ämnenas natur att vara föränderliga, varierande och 

kontextbundna. Den generalisering som möjliggörs i kvalitativ forskning handlar således om 

analytisk generalisering vilket enligt Kvale (citerad i Thornberg & Fejes, 2009, s 230) innebär 

”en välöverlagd bedömning i vad mån resultatet från en undersökning kan ge vägledning för 

vad som kommer att hända i en annan situation”. I föreliggande studie om aktivitetsledar-

skapet i Aktivitet Förebygger, skulle generaliserbarheten handla om huruvida de utmaningar 

och möjligheter, hälsofrämjande ambitioner och strategier och metoder som kommer till 

uttryck i empirin, också kan antas komma till uttryck i andra praktiker där motsvarande förut-

sättningar råder, t.ex. om AF-konceptet sprids till andra kommuner och andra aktivitetsledare 

involveras. Trots att det som kommer till uttryck bland aktivitetsledarna i AF, måste förstås i 

relation till ledarnas individuella erfarenheter och värderingar, anser jag att det, under förut-

sättning att studiens urval representerar en bred bild av AF-ledarna, inte är orimligt att tro att 

så är fallet.  

 

6.8. Etiska aspekter 

Studien har genomförts i enlighet med de etiska principerna för forskning, det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informations- och samtyckeskraven har tillgodosetts genom att 
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informanterna har fått skriftlig och/eller muntlig information om studiens tema, praktiska 

genomförande, kontaktuppgifter till mig och en förfrågan om att delta i studien. I de tre första 

fallen mailades denna information till projektsamordnaren för vidare distribution, i de sista två 

fallen utgick informationen direkt genom mig. Informationen upprepades muntligt i anslut-

ning till intervjutillfället. Informanterna informerades också om att deltagande i studien var 

frivilligt och att de när som, även under intervjun, kunde avbryta sin medverkan utan att ange 

anledningen till detta. Deltagande i intervju betraktades som samtycke till att delta i studien. 

Samtliga informanter var över 15 år. 

       

Vidare har insamlat material behandlas konfidentiellt, d.v.s. lagrats och sedermera 

presenterats på ett sådant sätt att den enskilde informantens identitet inte avslöjas för 

obehöriga. Insamlat material har endast använts i avtalat forskningssyfte. 

 

7. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat med utgångspunkt i fyra teman: Möjligheter 

genom AF-verksamheten, Utmaningar relaterade till AF-verksamheten och den egna 

ledarrollen, Vad AF-ledarna vill bidra med och utveckla hos ungdomarna genom AF-verk-

samheten samt Ledarnas hälsopedagogiska strategier och metoder inom den egna AF-verk-

samheten. Varje tema består i sin tur av ett antal kategorier, under vilka resultatet är 

organiserat. Sist i kapitlet ges en sammanfattande resultatanalys som introduktion till 

diskussionskapitlet. 
 

7.1. Möjligheter genom AF-verksamheten 

7.1.1. Att locka ungdomar till aktiviteten och den egna föreningen  

Samtliga informanter framhäver AF som en möjlighet att rekrytera nya ungdomar till den 

ordinarie verksamheten. En av ledarna menar att det viktigaste med AF är just den gemen-

samma kontaktyta som skapas, där ledare och föreningar får träffa ungdomar och där ung-

domar får träffa föreningar. AF blir därmed ett sätt att marknadsföra sin förening för en 

bredare publik. Dels nås de elever som deltar i själva aktiviteten, indirekt nås även deras 

familjer, vänner och övriga för vilka eleverna kan tänkas berätta att en aktivitet är rolig. 

Ledarna uppger att de därför är måna om att ge ett gott intryck både av sig själva och av 

aktiviteten, även om flera informanter konstaterar att de även kan vara tvärt om, att eleverna 

istället talar om att något är tråkigt.  
 

      ”Sen är det ju klart att vi vill locka ungdomar till klubben för att [delta i aktiviteten] och det 

lyckades vi med, särskilt första året, framförallt på tjejsidan. Efter det vet jag inte säkert hur det 

funkat, men några har säkert hittat hit.” (Ip 4) 

 

”Vi har ju traditionellt sett lite svårt att komma i kontakt med dem som är så gamla som sjätte-

klassare och åttondeklassare, för de kommer inte när vi ordnar öppet hus och så där utan det är 

mer småbarnen som dyker upp. Men där är ju många i den åldersgruppen som gärna vill spela, 

men de hittar liksom inte hit riktigt. Så att dem kan det ju vara bra för oss att komma i kontakt 

med. Det är faktiskt en del som har nappat och fortsatt sen.” (Ip 1) 

 

Ledarna uppger också att det varje år brukar återkomma någon eller några AF-elever i den 

ordinarie verksamheten. Liksom att de brukar återse ungdomar som haft aktiviteten i årskurs 

6, även i årskurs 8. 
  
7.1.2. Att utvecklas och utmanas som ledare 

Flera ledare berättar att de genom AF har fått lära sig att hantera, förebygga och lösa 

konflikter, t.ex. kring vilka som ska vara i lag eller par med varandra. 
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”Man ser ju då att det inte bara handlar om det här med [aktiviteten], utan att man får många 

andra utmaningar också. Så det tycker jag att jag har lärt mig, just att lösa konflikter och se det 

innan. Ibland kan man ju se att det börjar, när något börjar hända, och att man är steget före nu 

och låter det inte gå till ett bråk.” (Ip 5) 

 

Vidare ger ledarna uttryck för att de genom AF lärt sig möta barn med olika psykosociala och 

fysiska förutsättningar. En informant berättar t.ex. hur denne haft elever med ADHD-

diagnoser och hur detta utvecklat ledarens förståelse för koncentrationssvårigheter och dennes 

förmåga att hantera dessa. En annan informant berättar hur mötet med motoriksvaga elever 

gjort att ledaren fått komma med andra tips och teknikjusteringar för att aktiviteten ska gå så 

bra som möjligt. Därutöver har AF utmanats ledarna i kommunikativ förmåga:  
 

”Vi har även haft, ja några i fjol, som har haft problem med språket. Ensamkommande barn är ju 

också med. I fjol var det någon som inte alls kunde språket. Då är det ju det här också, ’hur klarar 

jag att kommunicera och ta dem?’ Snappa upp informationen, så att de inte missar vad det är vi 

står och säger till hela skaran och det här.” (Ip 5)   

 

I något fall har AF även ändrat ledarens sätt att agera i den ordinarie verksamheten, när det 

gäller lagindelningar: 
 

”Sen har ju AF ändrat på mig lite också faktiskt. Det har fått en att tänka till lite ibland. För det 

här med... det pratas väldigt mycket om det här att man alltid - det är ju inte kul att bli vald sist - 

att man alltid delar upp dem, och det har jag aldrig gjort på min träning innan utan man har alltid 

kört den ’gå ihop två och två’. Så att nu har jag börjat delat upp dem även där.  Det är något jag 

har tagit med mig.” (Ip 3) 

 

7.1.3. Att kunna göra något för ungdomar som står utanför föreningsverksamheten 

Möjligheten att kunna göra något för ungdomar som annars står utanför föreningsverksam-

heten lyfts fram i flera intervjuer. Flera informanter ger uttryck för att de tycker att det är 

positivt att ungdomarna, genom AF, får tillfälle att testa något nytt, då det enligt 

informanterna ofta är osäkerhet och okunskap som gör att de inte söker sig till en förening. 

För den som aldrig varit aktiv i en förening kan AF och AF-ledaren bli en första kontakt in i 

en verksamhet. Att aktiviteterna är gratis för eleverna, eftersom det sker inom skolans ramar, 

anses ge bättre förutsättningar att nå ut, särskilt till elever från resurssvaga hem. 
 

”Fantastiskt idé de kommit på, att få ungdomar att prova på sporter och det här att det inte kostar 

något. Många har inte råd idag - föräldrar med dålig ekonomi och ensamstående föräldrar. 

Många gånger stoppar pengarna, att inte kunna vara med på en idrott eller fritidsaktivitet.” (Ip 5)  

 

”Allstå själva tanken att de får ut och prova många olika saker och att de får göra det på skoltid. 

Och de får vidga sina vyer, för det är ju inte alla som har råd heller att få lov att testa och vissa 

verksamheter kanske man inte kan få komma och vara med några gånger och prova. (...) Då 

hinner de under ett år känna på tre olika grejer som de får se om det här är något för dem. Det 

tycker jag är jättebra.” (Ip 6) 

 

7.2. Utmaningar relaterade till AF-verksamheten och den egna ledarrollen 

7.2.1. Att motivera och engagera ungdomar som inte vill 

Flera informanter ger uttryck för en frustration över att det finns en liten grupp elever som de 

inte upplever vara motiverade. Jag får veta att detta står i stor kontrast till deras ordinarie 

verksamheter, dit ungdomarna kommer av egen vilja och beredda att anstränga sig, såväl 

fysiskt som mentalt. Problemet verkar dock vara mer utbrett i vissa aktiviteter än i andra, där 

aktivitetsledarna inte lyfter några sådana problem. I AF blandas elever som valt aktiviteten för 

att de verkligen vill, med elever som valt en aktivitet för att det är obligatoriskt och för att de 

därför måste välja något. Några få kommer för att, som en informant uttrycker det, ”sitta av 
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tiden”, och visar sig allmänt oengagerade, vilket tar sig uttryck både fysiskt genom att det inte 

brukar allvar, och verbalt genom gnabb och suckar. En ledare konstaterar: 
 

”Det är så olika det där. En del tar det verkligen på allvar, går in för det och vill lära sig. Sen 

finns det ju då den lilla klicken som alltid ska spela pajas som inte vill visa sitt rätta jag, som 

måste visa upp sig. Sen finns där då den lilla, lilla, klicken som tycker att allting är tråkigt här i 

livet, även [aktiviteten], även om de själva har valt den. Det är ju ingen som har tvingat hit dem.” 

(Ip 5)   

 

En informant påpekar dessutom att motivationsproblematiken tilltar över läsåret, allteftersom 

allt fler elever får sina andra- och tredjehandsval. Problemet tycks även vara åldersrelaterat, 

och vara mer uttalat bland de äldre ungdomarna. Att AF hålls sista lektionen på dagen, antas 

inte heller förbättra motivationen bland de som redan är skeptiskt inställda till aktiviteterna. 

Vissa elever kommer, men är inte ombytta, och det försvårar, enligt ledarna, planeringen av 

lektionerna. 
 

”Jag har märkt att för årskurs sex är det inga konstigheter, det har nog med åldern att göra också 

- de är rätt så spralliga - men i årskurs åtta då börjar det komma in lite andra grejor (...) där folk 

håller på med annat och det tar så pass mycket energi att man kanske inte riktigt orkar genomföra 

en extra idrottslektion.” (Ip 4) 

 

7.2.2. Att bemöta och ge konsekvenser vid dåligt uppförande 

Ledarna ger uttryck för att det i kölvattnet av den hos vissa elever bristande motivationen, 

ibland uppstår bråk och dåligt uppförande som de inte alltid vet hur de ska hantera. En av 

informanterna beskriver en episod där en av eleverna struntade i instruktioner och regler och 

istället använde material och lokaler på ett sätt som både ökade skaderisken och riskerade att 

förstöra värdefull utrustning.  

       

I relation till sådana episoder ger informanterna uttryck för att det är svårt, att i gråzonen 

mellan skolans värld och föreningsverksamheten, utdöma konsekvenser utöver muntliga 

repressalier där de låter ungdomarna förstå att uppförandet inte tolereras. En av ledarna be-

skriver detta möte mellan skola och föreningsliv som en form av kulturkrock. När man som 

ledare normalt sett skulle tala om för ungdomarna att de inte är välkomna längre och be någon 

gå hem, tvingas man i AF-verksamheten till mer kortsiktiga påföljder så som att be någon gå 

och sätta sig ett tag, eller låta dem vila. 
 

”Det är klart, är det personer som beter sig illa åt i den ordinarie verksamheten så kan man 

egentligen be dem att göra någonting annat, men i skolans värld fungerar det inte riktigt... inte i 

långa loppet i alla fall (...) Skulle jag vilja be någon att inte vara med på träningen längre, så går 

det ju inte. Då får jag helt enkelt be dem vila fem minuter eller liknande. Nu låter det ganska 

hårddraget, men så är det.”  (Ip 4) 

 

7.2.3. Att handha stora grupper 

Både aktivitetsledare som håller i sina aktiviteter helt själva och ledare som håller i 

aktiviteterna tillsammans med andra ledare, ger uttryck för att de emellanåt känner sig 

otillräckliga i förhållande till antalet elever. Någon informant beskriver organisatoriska 

problem, att denne inte hinner gå runt och titta och visa då nya övningar tränas och re-

peteras. En annan informant menar att svårigheten istället ligger i att hinna ”se” alla 

elever. En ledare konstaterar att den tiden inte finns, utan att det istället handlar om att 

få gruppen att fungera. 

       

Av ytterligare en informant får jag veta att problematiken blir som störst i stökiga 

situationer, som resulterar i bråk:       
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”Det svåraste med att vara många är att man inte har ögon överallt, även om man skulle vilja. Så 

man ser inte om det händer något bakom en. Man hör, men ser inte. Man ser inte alltid allting och 

då är det jättesvårt att reda ut sen om det skulle vara någon som har gjort något dumt.” (Ip 3) 

 

7.2.4. Att anpassa aktiviteten för elever med olika förkunskaper och förutsättningar 

En del elever väljer aktiviteter som de tidigare varit aktiva inom, medan andra väljer 

aktiviteter som de aldrig provat på och nivåskillnaden mellan eleverna uppfattas, inom vissa 

aktiviteter, som en påtaglig utmaning. Däremot förefaller olika förkunskaper och därmed 

olika förutsättningar i aktiviteterna, vara en större utmaning i lag- eller gruppaktiveter där 

eleverna är beroende av varandra, än i andra aktiviteter där eleverna främst tävlar mot, och 

utmanar, sig själva. I de estetiska verksamheterna verkar det också vara lättare för ledarna att 

hitta lämpliga roller även för nybörjarna. 
 

”Ja, vi försöker ju göra olika uppgifter till dem, olika [roller] så att säga”. (Ip 1) ”Har man då 

andra som är mer drivna så kan ju de göra lite mer, alltså utefter deras förutsättningar. Så kan 

man ändå få ihop det hyfsat till slut och alla känner att de är delaktiga”. (Ip 2). 

 

Det uttrycks även en oro över att nivåskillnaderna skrämmer bort nybörjarna eftersom det, 

som en informant uttrycker det, som nybörjare ofta är mer behagligt att träna med femton 

andra, som också är nybörjare.     
 

”Några har hållit på med [aktiviteten] tidigare eller någon annan idrott. Några har inte gjort 

någonting över huvud taget, så skillnaden där emellan är ganska stor så det gäller att försöka få 

det att fungera för båda parterna. Att de här som håller på med väldigt mycket idrott och skulle 

kunna dribbla av alla och köra över alla, att få dem till att förstå att det inte är så kul, varken för 

dem själva eller för de andra.” (Ip 4) 

 

En informant berättar, i relation till ovanstående, att det i vissa övningar gäller att vara upp-

märksam så att ingen elev blir utpekad i gruppen som den som ständigt misslyckas. Då 

avbryts, enligt ledarens utsago, övningen till fördel för någon annan övning. En annan ledare 

uttrycker att ju mer det skiljer mellan eleverna i gruppen, desto högre krav ställs på ledaren 

för att organisera aktiviteten så att den blir meningsfull för alla, och det är svårt.  
 

”Så då är det egentligen då man får klia sig i huvudet någon gång extra, om det är så pass ojämnt 

... hur man ska lägga upp det, köra en viss form av tekniktränig och t.o.m. även låta dem som är så 

kallat bättre spela mot varandra eller om tjejer och killar ska spela mot varandra, om det ska 

mixas? Sådana bitar brukar jag fundera på.”(Ip 4) 

 

7.3. Vad AF-ledarna vill bidra med och utveckla hos ungdomarna genom 

AF-verksamheten 

7.3.1. En social tillhörighet och ett utvidgat socialt kontaktnät 

Ledarna ger uttryck för att de vill bidra med en trygg och vettig fritid. Vidare antyder de att de 

anser att den organiserade aktiviteten i sig, oavsett vad den består av, kan ha en förebyggande 

effekt. En av ledarna sätter sitt arbete i ett större perspektiv och menar att denne genom att få 

ungdomarna engagerade i en verksamhet, vill förhindra att ungdomarna bara sitter hemma, 

eller går ut och ”hittar på dumheter”, eller än värre hamnar i dåliga kretsar. Vilken verksamhet 

det är, spelar mindre roll. 
 

”Sen så tyckte jag att det var ett väldigt bra projekt alltså, att engagera ungdomarna i idrotts-

verksamhet överlag, att få in dem i föreningarna. För det är ju väldigt viktigt att man har något att 

göra på sin fritid, så att man inte bara sitter hemma hela tiden eller går ut och hittar på dumheter 

i vissa åldrar, som många gör. (...) Jag skulle vilja säga att AF går ut på att engagera ung-

domarna i, som sagt att få dem engagerade i, idrottsverksamheten. Det är det, det gå ut på tycker 
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jag. Och att t.ex. en grej som kan vara riktigt bra, är att vissa som har lite mer problem, hamnar i 

fokus eller i fel kretsar, kanske får upp ögonen för en idrottsverksamhet istället.” (Ip 3) 

 

I stället menar ledaren att en bra förening kan fungera som en familj där alla tar hand om 

varandra. Sammanhållningen i en förening lyfts fram även av andra informanter som be-

skriver sin verksamhet som en umgängesform och som ett sätt att få ungdomarna att lära sig 

fungera med andra människor. På så vis vill ledarna att föreningsverksamheten ska bidra med 

nya sociala kontakter och fler kompisar.  
 

”Ja, i lagsport överhuvudtaget, att om man inte har varit kompisar från början så lär man ju bli 

det efter ett tag, ganska snabbt, och det är ju klart det är en stor fördel. ” (Ip 4) 

 

”Jag brukar stå och kolla in snacket mellan dem efteråt, vad det är som går och när de bubblar 

och fnissar och skrattar eller byter telefonnummer. Då känner man ’yes!’ Du vet, då har det ändå 

hänt något.” (Ip 6).  

 

En ledare påpekar vidare att denne genom verksamheten vill ge ungdomarna goda förebilder, 

både genom att ungdomarna ska utgöra förebilder för varandra och genom sitt eget sätt att 

vara. Det inkluderar, enligt informanten, både konkreta saker som att man inte nyttjar tobak 

under eller i anslutning till aktivitetspassen, och beteende så som att man är hjälpsam och inte 

skrattar åt andra. En annan informant lyfter fram hur denne försöker bekräfta ungdomarna och 

utgöra en vuxenresurs på ett annat sätt än lärarna i den traditionella skolverksamheten:  
 

”Och att få träffa andra typer av ledare som då är lärare, men inte ’lärare’ som i den vanliga 

skolan. Att de får en vidgad palett också på antalet vuxna. (...) I bästa fall så skulle man ju önska 

att någon faktiskt upptäcker att de blir sedda av en annan vuxen om de inte har blivit det, eller blir 

det, på samma sätt i skolan. Och att de kan få en annan typ av relation till oss än till den 

traditionella skolan.” (Ip 6) 

 

7.3.2. Fysisk aktivitet 

Samtliga ledare med idrottsliga aktiviteter ger uttryck för att ett av de viktigaste syftena med 

AF, är att bidra med fysisk aktivitet och motion. ’Att röra sig’, är ett återkommande uttryck. 

En av ledarna talar om AF i termer av en extra idrottslektion medan en annan konstaterar att 

dennes uppgift är att aktivera ungdomarna. Om ungdomarna inte är trötta efter passet, har 

ledaren, enligt egen utsago, misslyckats.  
 

”Det viktigaste? Att de ska få ha idrott överhuvudtaget och få röra på sig. Så är det bara. Det är 

många som inte gör det och bara håller på med sånt [ledaren håller upp en CocaCola-flaska]. Det 

är mer stillasittande idag, både i skolan - det finns datorer där - och med bilar. Människan är ju 

en lat varelse...”. (Ip 4) 

 

Informanterna ger också uttryck för att de vill förmedla olika sätt att vara fysiskt aktiva och 

att det finns alternativ till den klassiska lagsporten. Särskilt angeläget verkar det vara i relation 

till de ungdomar som inte utövar någon form av idrott och bara har en stillasittande fritid.  
 

”Klart att jag ska vill att de ska fastna för själva [aktiviteten] men framför allt att de ska vara 

intresserade av att röra sig, att de ser att man kan ju göra en sån här grej.” (Ip 5) 

 

7.3.3. Färdigheter i en aktivitet och positiva erfarenheter av densamma 

Ett mål som kommer till uttryck bland informanterna är att de på ett enkelt sätt vill presentera 

den aktivitet de företräder. Ledarna förklarar att de efter en AF-period vill att eleverna ska ha 

fått testat något nytt och lärt sig saker relaterade till själva aktiviteten. Inom de idrottsliga 

aktiviteterna handlar det om olika tekniska färdigheter som ansatser, koordination i vissa 

rörelser, grundsteg etc., men också att få känna på tävlingsmomentet i idrotten och de lite 

hårdare tag som detta moment innebär inom vissa idrotter. Inom de estetiska verksamheterna 
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verkar det istället handla om att utveckla ungdomarnas kreativitet, så att de vågar bjuda mer 

på sig själva, och att släppa den yttre fasaden, då det är en viktig del av det fria skapandet. 
  

”Någon slags mål efter 10 veckor, även om det bara är en gång i veckan, så vill man se lite fram-

steg i själva sporten som visar att man blivit bättre.” (Ip 4) 

 

”Att de ska försöka få fram sin egna kreativitet. Eftersom de får hitta på [sitt material] själva och 

tillsammans så ska de dels samarbeta, dels släppa loss sin egna kreativitet, så det är väl det som vi 

försöker göra.” (Ip 6)  

 

Samtliga informanter påpekar dock att det är lika viktigt att ungdomarna uppfattar sitt del-

tagande som en positiv och givande erfarenhet, något som de längtar till och gärna gör igen. 

Dessutom framhävs vikten av skapa glädje hos eleverna, och att få skratta tillsammans. En 

grundläggande tanke som informanterna ger uttryck för, är att deras respektive aktiviteter i sig 

är roliga, och att detta är något som måste förmedlas till AF-eleverna. En ledare säger t.ex. att 

det är dennes jobb att försöka få de som inte är särskilt intresserade att förstå att det här är 

roligt.    
 

”Att de ska kunna känna att det har varit ett bra minne från hela tiden och att det har varit roligt 

och att de har lärt sig någonting. Men framförallt att de kan tänka sig att gå ner och göra detta 

fler gånger, att det inte bara ’jaha, nu är dessa 10 veckorna slut, vad skönt’, utan att de har 

någonting med sig.” (Ip 5) 

 

”De ska känna att ’jag längtar till nästa onsdag’. Det är den känslan de ska ha, då känner jag att 

jag har lyckats.(...) Man vill att de ska säga ’åh, jag vill välja [aktiviteten] igen’ eller kanske att de 

har kommit och frågat ’hur kan jag börja träna?’.” (Ip 3) 

 

”Att de är glada, att det ska vara kul. Det kan man väl säga är huvudmålet, att det ska vara kul. 

De säger ju ofta ’shit, är tiden redan slut, vad det gick fort’, och det ser jag som något positivt, att 

de tycker att tiden går fort. (Ip 1) 

 

”Alltså [aktiviteten] är en rolig idrott. De flesta som tränar [aktiviteten] brukar säga det i alla 

fall, och det handlar om att de är så här också. Därför handlar det om att vi i all enkelhet spelar 

och kör inte så mycket övningar och träningar utan spelar en hel del och folk tycker att det är det 

roligaste. Så det är egentligen att ha det så roligt som möjligt. (...) Och min roll här är ju inte 

egentligen att träna upp dem så att de blir duktiga spelare, utan att de här 60 minuterna ska gå så 

smärtfritt, behagligt och roligt som möjligt.” (Ip 4) 

 

En informant går lite längre, och menar att de förutom att ha en positiv erfarenhet av AF-

passet, även ska känna sig nöjda med sig själva och må bra. 
 

 ”Att de fått något positivt med sig här ifrån idag, att de har känt att de har gjort något bra under 

den här lektionen och att de mår bra överhuvudtaget. Förra veckan hade vi faktiskt två som grät. 

Det var två som inte kände varandra, men som kom i bråk. Det känns inte bra.” (Ip 5) 

 

7.3.4. Respekt för människor och ting 

Att utveckla ungdomarnas respekt, både gentemot varandra, gentemot ledarna och gentemot 

material och lokaler, uttrycks som en genomgående ambition, och en målsättning som blir 

mer och mer angelägen ju äldre eleverna är.  
 

”Det där som kallas respekt gentemot andra... det är dåligt, det är alltså på de två åren det är 

liksom så att man tänker ’vad ska man göra?’. Det är ju det här att man ska ställa sig på ett visst 

sätt i ansatsen, när man börjar. Man ska gå fram och ställa sig och stanna innan övertramps-

linjen. Förra veckan var det en kille som fick för sig att han skulle stå här bak där stolarna står, så 

skickade han iväg [redskapet] över ansatsen och allt ihopa. Det slutade med att han slog in i de 

här kanterna, skiljebanorna och längst framme sitter det en slags fotocell för den lyser ju. När vi 

tävlar ha vi ju en övertrampslinje och går man över den så bryts den här strålen. Slår man i dem 
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så går det ju sönder och det kostar ju en del. Och då blev det ju det här ’vad håller du på med? 

Det har vi ju inte lärt dig’.” (Ip 5)  

 

På frågan vad som är ledarens uppgift, svarar samme informant: 
 

”Dels att förmedla själva idrotten, dels att förmedla det här med respekt. Att respektera varandra, 

att kanske peppa varandra också och inte bara det här ’haha, vad dålig du är’.” (Ip 5) 

 

En annan ledare berättar vidare att denne vill att eleverna ska vara snälla och artiga mot 

varandra. Vidare framförs respekt som en del av idrottskulturen, och ledaren berättar att det 

gäller att få ungdomarna att förstå att de aldrig får göra något som kan skada någon annan, 

och att de alltid ska respektera varandra. Några av idrottens koder inkluderar just respekt och 

artighet. Istället vill ledaren lära eleverna att ta hand om varandra. Det handlar om att vara en 

god kamrat. 
 

”... jag vill ju skapa... göra dem så att de blir snälla och trevliga mot varandra. Tar hand om 

varandra, är artiga, allt det här. Det är jätteviktigt i [aktiviteten] för det är ett par koder som vi 

har, det här att man ska vara artig och hjälpsam och man ska lyssna o.s.v. Vi har en hel sån upp-

skrivet med sådana grejer. Jag vill gärna att de ska kunna de grejerna och att de ska följa dem, de 

ska alltid följas på mattan. Sånt är jätteviktigt.”  (Ip 3) 

 

Ytterligare en informant konstaterar att denne i detta avseende förespråkar sunt bondförnuft, 

särskilt i relation till vad som kommuniceras till övriga deltagare. Ledaren vill att var och en 

ska tänka efter innan de avger syrliga kommentarer.   
 

”Det är väl mest sunt bondförnuft som gäller och när de går över gränserna, som de själva känner 

till, hur de har de själva i sin egen skolvärld, så det är egentligen bara att vi tar upp det i farten. 

Framförallt, sitt sätt att vara till varandra. Det är det viktigaste. Slår man en dålig passning så är 

det klart att de kommer ut någonting, att det var dåligt liksom, och det är klart att när det blir för 

mycket sånt så hjälper det ju liksom inte”. (Ip 4) 

 

7.3.5. Personlig utveckling  

Samtliga ledare ger uttryck för att de vill bidra med saker utöver själva aktiviteten och att de 

vill att deras elever ska utvecklas och växa som människor. Att stärka elevernas självför-

troende, förefaller vara en gemensam ambition, och då både allmänt självförtroende, d.v.s. att 

tro på sig själv och våga ta för sig i gruppen, och aktivitetsspecifikt självförtroende, d.v.s. att 

få känna hur man i ökad utsträckning behärskar själva aktiviteten.  
 

”På våra träningar vill jag att våra ungdomar ska växa och tycka att det är roligt . Växa som 

personer med bättre självbild och självförtroende och sådär. Sen hur det lyckas, det få ju de svara 

på. I vissa fall lyckas det såklart, i andra inte. Det är väl egentligen det, det handlar om - att få 

personer till att växa och ta för sig och tycka det här är roligt.” (Ip 4) 

 

”Det är många som uttrycker det där att de är stärkta i sitt självförtroende och de reflekterar själv 

över att de tror att ’nu kommer det bli lättare för mig när jag ska stå och göra redovisningar inför 

klassen. Jag har klarat detta och då kommer jag att vara lite mer avslappnad’. Jag tror de tar det 

vidare.” (Ip 6) 

 

Vidare berättas att det viktigaste inte är själva prestationen utan att alla ungdomar får känna 

att de kan delta, får synas och samtidigt vara en i gruppen. På så sätt utvecklas även de som 

normalt är lite tystlåtna och tillbakadragna: 
 

”Man kan se ungdomar som är rätt så tystlåtna och lite tillbakadragna, men om de märker att ’det 

här klarar jag av’, hur de växer, den biten. De ser att ’jag kan det här bättre än den som kanske är 

den populäraste i klassen’. (...) Här kan man se hur de verkligen växer, pratar mer.” (Ip 5) 
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Några ledare lyfter dessutom aspekter som ansvar och disciplin, när de talar om vad ung-

domarna lär sig och vad ledarna vill att de ska lära sig:  
 

”Det ska vara öppet och fritt, men ändå under ordnade former. Att folk ska liksom ta ansvar för 

att det fungerar, och ju mer ansvar som eleverna kan ta själva, desto bättre. Men för mycket 

ansvar, det vet man att det går inte. Då blir det bara sandlåda egentligen. (...) Det har att göra 

med att det ska vara fart och fläkt och spelglädje men också visst mått av, eller stora former av, 

ansvar och någon sorts disciplin. Alltså någonstans är det ju att stark disciplin och ansvar gör att 

det blir roligt, så är det ju.” (Ip 4) 

 

”De lär sig hur det går till att spela i [en grupp]. De fattar ju att man måste träna på de delarna 

som man inte kan. När man repeterar så gäller det att man är koncentrerad och inte håller på och 

flamsar för mycket. Så visst är där en utveckling.” (Ip 1) 

 

7.4. Ledarnas hälsopedagogiska strategier och metoder inom den egna AF-

verksamheten  

7.4.1. Att främja genom aktivitetsmiljön och organiseringen av denna 

I AF-aktiviteterna samlas elever från olika skolor och ledarna berättar att de vid de första till-

fällena, brukar försöka få den nya gruppen att lära känna varandra. En informant berättar t.ex. 

hur denne brukar inleda med att presentera sig själv och sedan låta eleverna få berätta lite om 

sig själva, sina fritidsintressen och vilken aktivitet de hade i föregående AF-period. Den 

tanken finns också med när det ska delas in i smågrupper och lag, då det gärna blandas elever 

från olika skolor. Flera ledare beskriver även betydelsen av att samla alla, både som inledning 

och avslut på AF-passet. Därigenom får de möjlighet att som ledare se sina elever, men också 

att ge instruktioner och ta upp sådant som fungerar bra och mindre bra.   
 

”Vi samlar ju alltid hela gruppen och hälsar dem välkomna och talar om vad vi ska börja med och 

så, och likadant när de är färdiga (...) För att man ska ha alla och se alla. Det här med att man 

hälsar välkommen, för så gör man om man kommer hem till en, man säger ’hej’. Så har vi det ju i 

[aktiviteten] också, man hälsar bortalaget välkommen. Just det här att samla alla, att de inte bara 

rusar ut. Att man plockar undan sina grejer och så samlas vi. Och tackar. Ibland framför vi då att 

idag har det inte fungerat så bra som man önskat och vill ha skärpning till nästa gång. Ibland tar 

vi upp något som har varit positivt, så att man inte bara för fram det negativa.” (Ip 5) 

 

En strategi som lyfts fram av flera informanter är organiseringen av aktiviteten så att alla får 

vara med. Ledarna beskriver hur de vid lagindelningar och gruppindelningar alltid själva delar 

in gruppen. Syftet med det är, enligt informanterna, att aldrig försätta någon i en utsatt 

position, så som att bli vald sist. I sammanhanget lyfts också vikten av att hitta uppgifter som 

passar den enskilde individen. Ledarna berättar hur de också försöker jobba med attityder, 

sättet att vara mot varandra och sättet att prata om och till varandra. T.ex. betonas att man inte 

tolererar att eleverna skrattar åt någon som misslyckas eller att de kommer med nedsättande 

kommentarer om någon som man ofrivilligt fått bilda lag eller par med. Ledarna ge uttryck 

för att de vill skapa en trygg miljö för alla, och en ledare pratar om att denne vill att AF ska 

vara en fristad där eleverna kan släppa loss. Inom vissa aktiviteter försöker man också tona 

ner den individuella tävlingsinstinkten, både med hänvisning till att det inte är det som är det 

centrala i AF, och med hänvisning till att det förstör samspelet i gruppen. 
 

”[Aktiviteten] är ju en lagsport, så det är viktigt att man har en hyfsat vänlig ton och hjälper 

varandra och att man låter alla komma fram och vara med.” (Ip 4) 

 

”Det är så lätt att man censurerar sig själv och inte vågar göra något och då blir det lite stelare 

än det skulle kunna vara om man får dem att våga bjuda på sig själv. Att man får en atmosfär där 

man inte skrattar åt varandra utan att man skrattar med varandra, att man har roligt ihop när 

man klantar till det. ’Göra bort sig’ kallar de det, ’bjuda på sig själv’ säger jag. (...) Det verkar 
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som att de tycker att det är rätt så skönt att här är det ingen annan som ser dem, det är en fristad.” 

(Ip 6) 

 

7.4.2. Att främja genom skapandet av framgång i och intresse för aktiviteten 

En utmärkande strategi är hur ledarna berättar att de försöker stärka individerna genom ut-

övandet av respektive aktivitet. Flera ledare beskriver hur de vill att alla ska få känna fram-

gång i den valda aktiviteten då de ser framgång som stärkande. I praktiken tar det sig uttryck 

genom successivt svårare övningar. En informant beskriver hur denne, särskilt i relation till de 

elever som till en början är försiktiga och osäkra, försöker ta små steg framåt och hjälpa dem 

över den inre spärren. På så sätt brukar även de eleverna lyckas. 
  

”Kan man inte göra en kullerbytta från början så tvingar man inte över dem direkt från början 

utan hjälper till med någon boll eller med att ta små steg åt gången. Låta dem känna på rullningen 

då man hjälper till att hålla, och sånt. Så rätt som det är så... Oftast är det spärrar, ’nej, jag vågar 

inte’, liksom ta det steget. Hjälper man dem att ta sig över den där spärren sakta men säkert så till 

slut när det väl sitter där, så släpper allt och då går det hur bra som helst, oftast.” (Ip 3) 

 

I relation till ovanstående, lyfts även motivation fram som en genomgående strategi. Ledarna 

berättar att de försöker uppmuntra och uppmärksamma minsta framgång, särskilt hos dem 

som uttryckligen har svårigheter med en övning. Tekniken kan vara bra även om övningen i 

sig inte blir helt lyckad. En ledare beskriver t.ex. hur denne brukar försöka uppmärksamma 

vad eleverna verkar vilja göra, men inte riktigt vågar, för att då direkt kunna vara där och 

stötta. Andra strategier förefaller vara att instruera och att komma med såväl kollektiva som 

individuella tips. En av ledarna berättar hur den några gånger tagit hjälp av en utövare på 

elitnivå, som varit med på AF-aktiviteten och menar att det tilltaget, att presentera någon form 

av aktivitetsrelaterad förebild, brukar väcka nyfikenhet även bland dem som är negativt 

inställda.  
 

”Man försöker hela tiden att vara med och peppa.” (Ip 5) 

 

”Sen så, när de då berättar för mig vad de har kommit på. Bara på mitt sätt att reagera, när jag 

skrattar åt deras förslag för att deras förslag är roliga och kreativa. ’Wow vilken kul idé’. De blir 

liksom... det är som de reser sig från golvet bara en liten bit. Direkt så är de stärkta i självför-

troendet. ’Ok, vi kom på något här som var värt något’. Då vågar de ta nästa steg också . Och när 

de sen testar idéerna, först är det sådär lite försiktigt, det är någon som vågar göra något, spela ut 

lite mer och då är man snabbt där och backar upp liksom och förstärker det som de egentligen 

skulle vilja göra, fast de vågar inte riktigt.” (Ip 6) 

 

Alla ledarna ger uttryck för att det finns två dimensioner av deras aktiviteter - en teknik-

tränande och en färdighetsuppvisande. Däremot skiljer ledarna sig åt beträffande vad de vill 

lägga fokus på i sin aktivitet. Några lyfter fram det senare och menar att det är det som efter-

frågas av eleverna, andra ledare menar att det måste finnas en avvägning mellan de två 

dimensionerna.  

 

7.4.3. Att främja genom ledarskapet och det egna sättet att vara 

Flera ledare beskriver hur de försöker hitta en balans i ledarskapet där de å ena sidan vill vara 

tydliga och styrande - för att det krävs - och å andra sidan undvika pekpinnar. En ledare 

berättar att denne därför försöker vara bestämd, men ändå ha glimten i ögat. En annan 

informant konstaterar på samma tema, att man måste ha i åtanke att det är ungdomar man har 

att göra med, och antyder att man inte kan förvänta sig samma beteende av dem som av 

vuxna. Ledarna verkar dock vara överens om att det ligger på dem att organisera, styra och 

ställa krav, t.ex. att mobiltelefoner ska läggas bort, att regler ska respekteras och att ’samling’ 

betyder just samling.  
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”Det är viktigt tycker jag att vara bestämd, ska man samlas, så ska alla samlas, då ska inte någon 

stå och tramsa någonstans. Då ska det vara samling helt enkelt annars få du inte den respekten 

med dig.” (Ip 3) 

 

Samtidigt betonas vikten av att skapa förutsättningar för eleverna att växa, bl.a. genom att visa 

tilltro till eleverna och deras förmåga att ta eget ansvar för sin medverkan, både vad gäller 

beteende gentemot andra och i genomförandet av tilldelade uppgifter. Det förefaller således 

finnas en uppfattning att med krav kommer ansvar och detta är något som ledarna, i lagom 

dos, menar stärker eleverna. Ytterligare en strategi som kommer till uttryck när ledarna 

berättar, är delaktighet. Jag får bland annat veta att en av ledarna försöker involvera eleverna i 

lektionsplaneringen genom att fråga vad de vill göra under 10-veckorsperioden. En annan 

informant menar att flexibilitet är ett honnörsord på så vis att det ständigt handlar om att fånga 

upp elevernas impulser för vad de kan och vill göra. Särskilt i de estetiska ämnena framträder 

denna aspekt, genom att ungdomarna själva få bestämma vad som skapas.  
 

”Sista gruppen vi har haft här nu, de fick faktiskt i läxa från första till andra gången att komma 

med förslag vad de vill att vi ska gör under de här gångerna.” (Ip 4) 

 

”Vi försöker att alla grejerna ska vara deras eget material för då blir det anpassat till deras 

mognadsnivå och det blir anpassat till deras intresse, vad de tycker är kul. Det är lättare för dem 

att bli motiverade när de själva valt.” (Ip 6) 

 

Vidare redogör ledarna för hur de genom att vara tydliga med vilka beteenden som inte 

accepteras, försöker var proaktiva mot konflikter och dåligt uppförande. Det kan också handla 

om att vid minsta tillstymmelse till bråk gå in och bryta, eller om bråk redan är ett faktum, ta 

bort någon från platsen och prata med den för att visa att det är allvar. En informant berättar 

att denne även i detta sammanhang försöker undvika pekpinnar och negativ inställning utan 

istället lirka. Ledaren konstaterar vidare att det bästa är när denne lyckas förmedla sitt bud-

skap, och få eleverna att sluta, utan att eleverna uppfattar att det är en tillrättavisning.     
 

”Ibland kan man ju se att det börjar, när något börjar hända och att man är steget före nu och 

låter det inte gå till ett bråk. Ofta går man in och bryter där och frågar den personen ’hur går det 

nu här, jag tycker att det har varit lite slarvigt. Ska vi titta på hur du ställer upp’ och så där. Helt 

plötsligt fångar man ju den personen här, så helt plötsligt hinner den andra ju att lugna ner sig 

och göra sitt ändå.” (Ip 5) 

 

Därutöver beskriver ledarna hur de genom sitt eget sätt att vara, genom personligt 

engagemang och genom att bjuda på sig själva, försöker närma sig eleverna. En strategi som 

framhålls är att närma sig eleverna genom deras intresseområden. En av ledarna exemplifierar 

genom att beskriva hur diskussioner om det lokala hockeylagets resultat eller allsvenska 

fotbollsklubbar brukar lätta upp stämningen och vara ett bra sätt att få speciellt killarna mer 

engagerade. Ledarna uttrycker också att de vill att alla elever ska känna sig sedda, och känna 

att det finns vuxna som bryr sig om dem, vuxna som visar intresse för dem som individer, och 

inte bara för att de råkar befinna sig i deras AF-aktiviteter.  
 

”... att man då kan ta sådana grejer att det inte bara behöver röra [aktiviteten], nu är det si och 

så... utan det här ’hur har det varit i skolan idag, du ser lite hängig ut idag, du ser inte så 

motiverad ut’. Ja, då har det kanske varit något bråk i skolan eller något annat jobbigt. Att man 

försöker möta och inte bara köra [aktiviteten]. Det är inte bara den, utan att man visar att man 

har ett intresse, att man är intresserad av dem som personer, inte bara för att de finns här och jag 

vill lära dem [aktiviteten].” (Ip 5) 
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7.5. Sammanfattande resultatanalys   

Utifrån den framskrivna teoretiska referensramen kan de hälsopedagogiska strategier och 

metoder, liksom hälsofrämjande ambitioner, som kommer till uttryck bland ledarna, betraktas 

som den didaktik som ledarna företräder i sitt ledarskap. Utmaningarna respektive möjlig-

heterna kan därutöver ses som villkor som är med och formar ledarskapets strategier och 

ambitioner. 

       

Resultatet visar att ledarnas hälsofrämjande ambitioner med AF-verksamheten, som i det 

ledarskapsdidaktiska perspektivet motsvaras av lärandets vad-aspekt, är av varierande 

karaktär och rör både aspekter direkt relaterade till den egna aktiviteten, såsom tekniska 

färdigheter och mer övergripande generella aspekter såsom respekt och främjandet av sociala 

kontakter. Således kan ledarna sägas bejaka både aktivitetsledarskapets undervisande och 

uppfostrande dimension, där utveckling av färdigheter i aktiviteten får anses vara under-

visande medan utveckling av mer sociala färdigheter såsom respekt, får anses vara upp-

fostrande.  

       

När det gäller de strategier och metoder som ledarna ger uttryck för, d.v.s. hur-aspekten av 

lärandet, kan resultatet kopplas till tre domäner: aktivitetsmiljön, aktiviteten som sådan och 

till det egna ledarskapet. Utifrån det ledarskapsdidaktiska perspektivet kan dock dessa 

strategier och metoder även betraktas som ett uttryck för de krav och behov som ledarna ställs 

inför (läs utmaningar) i den specifika situationen, eftersom det är i mötet mellan ledare, 

följare och situation som ledarskapet uppstår (jfr Hughes, Ginnetts & Curphy, 2002; Hassmén 

& Hassmén, 2010). De utmaningar som ledarna upplever i kombination med de möjligheter 

de ser, styr ledarnas ambitioner och val av strategier och därigenom vad som kommer i fokus i 

undervisningen. Därmed blir ledarskapet och det meningserbjudande ledarna ger ungdomarna 

inom ramen för den egna AF-verksamheten (jfr Englund, 1997), inte bara ett uttryck för 

ledarnas egna ambitioner och arbetssätt utan också för ungdomarnas mer eller mindre 

övervägda handlingar och övriga uttryck, liksom för den kontext vari aktiviteten sker.  

 

8. DISKUSSION 

I detta avsnitt förs inledningsvis en diskussion kring den valda metoden i förhållande till 

datainsamlings- och analysprocessen. Därefter diskuteras det framkomna resultatet i för-

hållande till teori och tidigare forskning. För att underlätta läsbarheten, har resultat-

diskussionen tilldelats underrubriker. I slutet av kapitlet, ges praktiska implikationer och 

förslag på vidare forskning relaterat till studiens ämne.  

  

8.1. Metoddiskussion 

Den här kvalitativa studien tog sin utgångspunkt i intervjuer med sex aktivitetsledare inom 

AF. Antalet informanter var relativt få, men det strategiska urvalet bidrog till en innehållsrik 

empiri. Detta strategiska urval som i kvantitativ forskning skulle betraktas som bias, d.v.s. 

systemfel, blev med studiens kvalitativa ansats ett medvetet fokus och en styrka (Patton, 

2002). Genom urvalet, där aktivitetsledare av olika kön och med olika typer av aktiviteter, 

eftersträvades, och två års erfarenhet var inklusionkriterium, har jag engagerat så kallat 

informationsrika fall, d.v.s. informanter som kan berätta och beskriva något kring under-

sökningsfenomenet, i det här fallet AF-ledarskapet.  Hur mycket de olika informanterna har 

haft att berätta om AF-ledarskapet har varierat och således även längden på intervjuerna, men 

samtliga informanter har bidragit till empirin på ett sätt som jag inte skulle vilja undvara. 
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Det visade sig vara svårare än jag trott att engagera aktivitetsledarna i studien. Många sade sig 

vara intresserade, men hade svårt att undvara tid för en intervju. Särskilt svårt var det att 

engagera ledare från estetiska verksamheter. Detta resulterade i att den sista intervjun först 

genomfördes i mitten av maj, betydligt senare än övriga. I enlighet med studiens urval ansågs 

dock en sådan intervju vara så värdefull för resultatet, att jag ändå valde att inkludera den. Det 

innebar dock i sin tur att det redan fanns ett utkast till resultatkapitlet, när den intervjun 

analyserades, vilket inte var optimalt. Jag har försökt att efter bästa förmåga skriva om och 

integrera även resultatet från denna intervju i resultatframskrivningen, men det går inte att 

förneka att denna intervju därmed inte givits riktigt samma förutsättningar att bidra till 

kategoriseringen som övriga intervjuer. 

       

Metoden för empiriinsamling var intervjuer. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är 

denna metod i många avseende ett oslagbart verktyg. Däremot betonar de att intervjun är en 

ömsesidig relation som påverkas av den språkliga och sociala kontext där den äger rum. I 

föreliggande fall har alla intervjuer genomförts i anslutning till AF-ledarnas föreningslokaler. 

Därmed kan det antas att ledarna under intervjun intog någon form av arbetsroll, vilket jag 

med tanke på studiens syfte tycker är positivt. Däremot skapade vi i intervjusituationen en 

egen kontext, och det som kom till uttryck gjorde det i relation till just den specifika kon-

texten, och det är möjligt att, om det hade varit en annan intervjuare eller om intervjun hade 

genomförts på ett annat ställe, så hade andra aspekter kommit till uttryck. Detta är jag med-

veten om, men betraktar det som oundvikligt. 

       

En bidragande anledning till metodvalet var att detta är en metod som jag som författare och 

forskare känner mig bekväm med. Den semistrukturerade intervjuguide som användes, inne-

höll visserligen ganska många frågor, varav vissa var av liknande karaktär, men utgjorde ett 

stort stöd i intervjuprocessen. I praktiken ställdes frågorna inte i den ordning som framgår av 

intervjuguiden utan så som det passade intervjusituationen bäst. I vissa fall hade ledaren, 

genom ett tidigare svar också besvarat en kommande fråga, och då togs denna inte upp på 

nytt. Detta gjorde att intervjun blev mer dynamisk och flöt på bättre. Samtliga intervjuer in-

leddes dock med frågan ”Kan du berätta hur det kommer sig att du blev engagerad i AF?”, då 

den frågan i enlighet med metodlitteratur (Trost, 2010), ansågs vara öppnande för det vidare 

samtalet och utan känslig karaktär.  

       

Jag valde att spela in intervjuerna och inte ta anteckningar under tiden, utöver några enstaka 

stödord som var till hjälp för följdfrågor. Jag märkte ganska snart att ju mindre jag antecknade 

och tittade på intervjuguiden, och istället tittade på informanten, desto mer ”berättande” blev 

det från dennes sida, i kontrast till ”besvarande av frågor”. Då det fria berättandet om under-

sökningsfenomenet är en central del i den valda hermeneutikinspirerade ansatsen, lät jag 

därför den erfarenheten bli vägledande i intervjusituationerna. 

       

Djupintervjuer valdes framför fokusgruppsintervjuer, som också övervägdes, eftersom det 

befarades att vissa personer och därmed vissa beskrivningar av AF-ledarskapet skulle komma 

i skymundan i en större grupp. Min avsikt med studien var ju inte att få fram en gemensam 

syn på AF-ledarskapet utan att få en förståelse för hur olika personer uppfattar och beskriver 

AF-ledarskapet. I efterhand kan jag, med tanke på hur svårt det var att ordna tillfällen för 

individuella intervjuer, se att det troligen inte heller hade varit möjligt att arrangera ett tillfälle 

då samtliga informanter var tillgängliga. 

       

Som ensam författare av studien var jag ensam intervjuare vid samtliga intervjuer, och det 

bedömer jag som en fördel. Det gav ett intimare och mer personligt möte mellan mig och 
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informanterna samtidigt som snedvridning av maktförhållandena, såsom blir fallet med flera 

intervjuare och en informant, har undvikits (jfr Trost, 2010). Däremot var förhållandena de 

motsatta i den näst sista intervjun där två informanter deltog i samma intervju. Detta var inte 

optimalt, men fungerade under förutsättningarna ändå väl. Trost (2010) beskriver bl.a. att 

flera informanter kan göra att nyanser i svaren går förlorade och han lyfter även problema-

tiken med att språksamma personer kan ta överhanden. Dessutom menar Trost (2010) att flera 

informanter ger upphov till etiska problem då intervjuaren från sin sida visserligen kan utlova 

konfidentialitet, men detta gäller inte mellan informanter. Det sistnämnda såg jag inte som ett 

problem i det här fallet eftersom dubbelintervjun skedde på förslag från informanterna. Om 

önskemålet berodde på att informanterna kände sig ovana vid intervjusituationen, om det var 

för att de ansåg att de gemensamt kunde ge en bättre bild av ledarskapet eller om det fanns 

någon annan anledning bakom önskemålet, vet jag dock inte. Jag upplevde inte heller att den 

ene tog överhanden i intervjun utan istället att de kompletterade och utvecklade varandras 

svar. Det går dock aldrig att veta om det svar som den andre informanten valde att vidare-

utveckla, tog samma vändning som den förste informanten hade tänkt då ett resonemang eller 

svar påbörjades. Detta är dock något jag tvingats acceptera.     

       

En svårighet i analysarbetet och vid resultatframskrivningen var att beskriva det som fram-

kommit utan att avslöja informantens identitet. Många beskrivningar och exempel som gavs 

under intervjuerna innehöll referenser av typen ’på mattan’ och ’med bollen’ eller att ledarna 

rent uttryckligen sade namnet på den aktivitet de företrädde så som ’ridning är en rolig sport’. 

Jag tog detta exempel eftersom ridning inte finns inom AF-utbudet och eftersom jag därför 

följaktligen inte har genomfört några intervjuer med ridlärare. Dessa återkommande referen-

ser till den egna aktiviteten har dock gjort det svårt för mig att i resultatdelen beskriva empirin 

i mer än övergripande termer. Vissa illustrerande citat tvingades jag också välja bort då de var 

allt för avslöjande, medan jag i andra fall bytte ut namnet på aktiviteten, till begreppet 

[aktivitet]. Min förhoppning är att det centrala innehållet ändå kan förstås. 

       

För att skapa tillförlitlighet och trovärdighet i en studie, föreslår Graneheim och Lundman 

(2004) att olika forskare i forskargruppen genomför separata analyser av den insamlade 

empirin, varpå dessa jämförs. Eftersom jag var ensam författare, var detta inte möjligt i före-

liggande fall. Däremot försökte jag, genom det beskrivna analysförfarandet, uppnå trovärdig-

het. Analysförfarandet tog lång tid, och fick ta tid, för att försäkra att all empiri togs till vara 

på bästa möjliga sätt. Det har i hermeneutisk anda inkluderat ett ständigt pendlande mellan 

delar och helhet där jag efter kategoriseringen gick tillbaka till originaltexten för att försäkra 

mig om överensstämmelse. För temat Vad AF-ledarna vill bidra med och utveckla hos ung-

domarna genom AF-verksamheten, utarbetades t.ex. två möjliga kategoriseringssystem som 

sedan vägdes mot varandra innan det befintliga valdes. Analysprocessen kring studiens sista 

frågeställning, var liknande och det var först efter många försök som befintliga kategorier 

utkristalliserades. Dessutom inkluderades många citat från empirin, för att ytterligare för-

tydliga analysprocessen och skapa rimlighet i resultatet.  

       

Liksom tidigare beskrevs i metodkapitlet är det inte möjligt att generalisera resultatet i den här 

studien på samma sätt som om hade varit möjligt med en kvantitativ studie med representativt 

urval. Däremot kan analytisk generalisering tillämpas i kvalitativa studier. Min egen åsikt är 

därför att det inte är omöjligt att tro, att de aspekter av AF-ledarskapet som kom till uttryck i 

den här studien, också skulle kunna komma till uttryck bland andra ledare om AF-konceptet 

spreds till andra kommuner och föreningar. Den slutgiltiga bedömningen av möjligheten att 

överföra resultatet av den här studien till andra kontexter, överlämnar jag dock, i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004), till läsaren. 
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8.2. Resultatdiskussion 

8.2.1. En kollektiv bild av AF-ledarskapet  
Syftet med en här studien var att belysa aktivitetsledarskapet i AF ur ett ledarskapsdidaktiskt 

perspektiv, och att förstå villkoren för det praktiska didaktiska arbetet i AF-kontexten samt de 

hälsofrämjande ambitioner och hälsopedagogiska strategier som kommer till uttryck när 

aktivitetsledarna talar om sitt arbete. Studien har resulterat i en bild av AF-ledarskapet, som 

måste tolkas och förstås som en kollektiv sådan, där alla framkomna aspekter inte kan sägas 

vara representativa för vad den enskilde AF-ledaren beskriver. Ingen av informanterna skulle 

troligtvis instämma i allt som framkommer, men förhoppningsvis ändå tycka att deras 

beskrivningar finns representerade i helheten. 

       

Det bör också noteras att denna studie inte syftar till att ta reda på hur ledarskapet tar sig 

uttryck i praktiken, utan till att belysa vad som kommer till uttryck då aktivitetsledare talar 

om sitt arbete. Därför kan det inte, utifrån studiens resultat, dras några slutsatser kring huru-

vida den bild av ledarskapet som framkommit, motsvarar det som faktiskt sker i AF-

praktiken.  

       

Den teoretiska utgångspunkten i det här arbetet är ett ledarskapsdidaktiskt perspektiv. Därmed 

menas att ledarskapet belyses utifrån de didaktiska val som görs inom ramen för ledarskapet, 

liksom utifrån vad som villkorar dessa didaktiska val. Ett grundläggande antagande i denna 

studie, är dessutom att ledarna genom sina ambitioner och strategier ger fokus åt det hälso-

främjande arbetet i AF-praktiken och därigenom formar det meningserbjudande som bjuds 

ungdomarna inom AF-verksamheten. Detta resonemang, som befäster studiens pedagogiska 

karaktär, bör läsaren ha i åtanke vid läsning av det följande diskussionsavsnittet.  

 

8.2.2. Ledarnas hälsofrämjande ambitioner - lärandets vad-aspekt 

Resultatet visar att ledarna ger uttryck för en bred variation av hälsopedagogiska ambitioner, 

d.v.s. saker som de uppger sig vilja utveckla hos ungdomarna inom ramen för AF-verksam-

heten. Precis som det konstaterades i den sammanfattade resultatanalysen, är en del av dessa 

ambitioner, såsom färdigheter i den specifika aktiviteten och en positiv upplevelse av den-

samma, direkt kopplade till aktiviteten medan andra ambitioner, handlar mer om att bidra med 

värdefulla erfarenheter som inte enbart är av nytta i den här kontexten, såsom respekt och ett 

socialt kontaktnät. Resultatet stämmer således väl överens med den tidigare forskning som 

Lesyk och Kornspan (2000) respektive Redelius (2002) presenterar och som visar att en 

central del av ledarskapet handlar om att förmedla så kallade life skills, d.v.s. färdigheter som 

ungdomarna har nytta av i andra sociala kontexter.  

       

Resultaten av studien stämmer även i andra avseenden väl överens med de resultat som såväl 

Stern et al. (1989) som Lesyk och Kornspan (2000) respektive Redelius (2002) visar i sina 

studier. Även om den här studien inte hade för avsikt att rangordna ledarnas hälsofrämjande 

ambitioner med det egna ledarskapet, kan jag utifrån intervjuerna ändå peka ut en positiv 

upplevelse som en ohotad segrare. Denna aspekt prioriterades även högt i nyss nämnda 

studier. Ytterligare aspekter som lyfts fram i Stern et al. (1989) och i Lesyk och Kornspan 

(2000), är viljan att låta ungdomarna känna sig som en del av ett lag. Mina informanter talade 

inte riktigt i samma termer, men framhävde föreningslivets potential att skapa en tillhörighet 

och främja nya sociala kontakter, vilket kan förstås som att de trots allt finner den aspekten av 

föreningslivet som värdefull och värd att förmedla. I förhållande till modellen över hälsans 

bestämningsfaktorer, kan jag också konstatera att det här projektet skapar förbindelser mellan 

dess olika nivåer. Målsättningarna, eller de hälsofrämjande ambitionerna som kommer till 
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uttryck handlar kanske först och främst om den inre halvcirkeln, att skapa sociala nätverk och 

ge ungdomarna stöd och till viss mån externa vuxenkontakter, men tillvägagångssättet sker på 

samhällsnivå genom förmedling av det befintliga fritids- och kulturutbudet samt genom ut-

bildningsväsendet. Därmed framgår hur samhälleliga faktorer och individuella faktorer sam-

spelar och villkorar varandra. Goda samhälleliga förutsättningar för hälsa, ger också den 

enskilde individen bättre förutsättningar till ett hälsosamt liv.  

 

Genom att tala om sina ambitioner, ger ledarna indirekt uttryck för en hälsosyn, så tillvida att 

de aspekter de väljer att tala om, kan förstås som de hälsoaspekter de finner viktigast att 

främja. Jag hade förväntat mig stort fokus på den fysiska hälsan och det ska inte förnekas att 

fysisk aktivitet lyfts fram av samtliga idrottsliga ledare. Det positiva, utifrån det holistiska 

hälsoperspektiv som jag har lagt på den här studien (jfr Brülde & Tengland, 2003), är dock att 

ledarna inte begränsar sina ambitioner till att gälla den fysiska hälsan, vilket ofta är fallet med 

den traditionella idrottsundervisningen (Annerstedt, 2001; Quennerstedt, 2006). Det resultatet 

kan tolkas som ett tecken på att projektsamordnarna har lyckats väl med att nå ut med 

projektets fokus på såväl den fysiska som psykiska hälsan.  

       

8.2.3. När projektets ambitioner möter ledarnas dito 

Det verkar finnas en god överensstämmelse mellan projektets ambitioner och ledarnas dito. 

Fysisk aktivitet, glädje, en tillhörighet och intresse för en aktivitet är faktorer som nämns 

såväl i projektmaterialet som av de intervjuade ledarna. Träning i värdegrundsfrågor, som är 

en av punkterna i projektmaterialet, nämns inte lika explicit av ledarna, men förmedlingen av 

respekt kan förstås som en slags träning i värdegrundsfrågor. Av resultatet framgår också att 

olika ledare ser sitt ledarskap och sitt arbete i olika perspektiv. De flesta ger uttryck för en 

relativt snäv syn, där de i första hand ser till möjligheter inom ramen för de egna aktiviteterna, 

medan någon enstaka ledare, precis som i Redelius (2002) studie, sätter sin verksamhet i ett 

större samhällsperspektiv och talar om hur aktiviteten kan ha en mer allmänt förebyggande 

effekt mot att ungdomarna ”hänger på stan” och hittar på dumheter. Det är också i detta av-

seende som jag ser den största skillnaden mellan de hälsofrämjande ambitioner som finns för 

projektet (se bakgrundskapitlet) och de ambitioner som ledarna ger uttryck för. Medan 

projektsamordnarna talar i termer av att minska mobbning och förebygga drogmissbruk, talar 

ledarna snarare i termer av att låta eleverna ha roligt, prova något nytt och känna att de kan 

och får göra något meningsfullt. Där projektsamordnarnas ambitioner således uttrycks på 

samhällelig nivå - vad kan vi göra för ungdomarna på sikt - ger ledarna uttryck för ett individ- 

och grupperspektiv, där de istället frågar sig vad de kan göra för just de här ungdomarna här 

och nu. Orsaken till denna diskrepans, som egentligen inte utgör något större problem då det 

övergripande målet i båda fallen är att förbättra hälsan hos ungdomarna, kan vara flera. 

Antingen tänker ledarna inte i dessa vidare banor eller är de blygsamma med att dra sådana 

slutsatser. Oavsett vilket, kvarstår en principiell skillnad som är viktig att uppmärksamma.  

       

I förlängningen av detta resonemang tycker jag mig också kunna skönja en teoretisk-filosofisk 

distinktion mellan projektsamordnarna och aktivitetsledarna när det gäller de hälsofrämjande 

ambitionerna, såtillvida att projektsamordnarna genom sitt skriftliga material, gärna talar i 

termer av att förebygga och minska risker, medan aktivitetsledarna talar om att stärka 

eleverna i olika avseenden. Därmed intar projektsamordnarna en preventiv, patogen hållning 

medan ledarna intar en mer promotiv, salutogen hållning (jfr t.ex. Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

8.2.4. Ledarnas hälsofrämjande strategier - lärandets hur-aspekt 

I frågeställningen och i resultatredovisningen använder jag begreppet strategi för att beskriva 

hur ledarna väljer att lägga upp sitt arbete. Vid en närmre anblick på vad det egentligen är 
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ledarna ger uttryck för, är det dock tveksamt om man kan kalla ledarnas tankar om hur de vill 

vara och organisera aktiviteten för strategier, i alla fall om man med strategi menar ett lång-

siktigt, övergripande och välöverlagt beslut om hur man ska gå till väga för att nå bästa 

möjliga resultat (Svenska Akademiens ordbok, 2010). Att bara tala om metoder tycker jag är 

lite för snävt, men kanske vore undervisningskoncept då en mer korrekt benämning (jfr 

Schenker, 2011). Jag vill snarare påstå att strategierna, om jag ändå behåller det begreppet, är 

ett uttryck för och ett svar på de utmaningar och behov som ledarna ställs inför i AF-

praktiken. I mötet med oengagerade elever, som gör annat än planerat, styrs ledarens fokus 

t.ex. mot att motivera och förmedla respekt medan ledarna i mötet med ungdomar som är 

blyga eller saknar förkunskaper, istället låter uppmuntring och instruktion vara i ledarskapets 

fokus. En ledare beskrev hur ledarskapet hela tiden handlade om att vara flexibel och känna in 

gruppen. När jag väger samman detta uttalande med de andra ledarnas, skulle jag vilja gå ett 

steg längre och påstå att det handlar om sensitivitet för de behov som kommer till uttryck i 

gruppen. Det tycks var dessa som formar det praktiska ledarskapet. I enlighet med teorin om 

att ledarskapet tar form i mötet mellan ledare, följare och situation (Hughes, Ginnetts & 

Curphy, 2002), menar jag därför att AF-ledarskapet uppstår som en integrerad del av 

praktiken och dess interna och externa villkor. Med detta synsätt framträder även ett tydligt 

samband mellan den här studiens tre frågeställningar, så tillvida att beskrivna utmaningar och 

möjligheter styr de hälsofrämjande ambitionerna som i sin tur styr vilka strategier som ledarna 

väljer att använda sig av. Gemensamt bildar detta det meningserbjudande som ungdomarna 

ges inom ramen för AF-aktiviteten. Ur ett vidare ledarskapsperspektiv skulle det ledarskap 

som aktivitetsledarna ger uttryck för därmed kunna beskrivas som situationsstyrt där ledaren 

växlar mellan att vara stödjande, coachande, delegerande och instruerande (Blanchard, 

Zigarmi & Zigarmi, 1985). I motsats till Blanchard, Zigarmi och Zigarmis ursprungliga tanke 

där anpassningen sker utifrån den enskilde individen, sker anpassningen i AF-praktiken 

istället företrädesvis utifrån gruppen.  

       

Oavsett om aktivitetsledarnas planer för genomförandet av aktiviteten, benämns strategier 

eller undervisningskoncept, har det i resultatet utkristalliserats tre genomgående kategorier; att 

främja genom aktivitetsmiljön och organiseringen av denna, att främja genom skapandet av 

framgång i och intresse för aktiviteten samt att främja genom ledarskapet och det egna sättet 

att vara. Det som i Riksidrottsförbundets rapport (2007) kallas för ledarskapets sociala dimen-

sion, d.v.s. att visa intresse och göra insatser för ungdomarna som sträcker sig utöver det 

aktivitetsmässiga ansvaret, ges stort utrymme, t.ex. genom att ledarna frågar hur det går i 

skolan. Inom ramen för de tre identifierade kategorierna framträder en mängd idéer kring hur 

hälsa bäst främjas bland ungdomar. Gemensamt för alla tre kategorierna är dock att de alla 

involverar ledaren på ett eller annat sätt. I AF är det ledaren som organiserar aktivitetsmiljön, 

det ledaren som motiverar och instruerar för att skapa framgång, och det är ledaren som 

genom sitt eget sätt att vara vill skapa förutsättningar för ungdomarna att växa.  

       

Det som i sammanhanget är väl värt att notera, är att flertalet av de strategiska aspekter som 

ledarna berör i intervjuerna, och som sammanfattats i det tre kategorierna, överensstämmer 

med de rekommendationer för ungdomsinterventioner som det amerikanska nationella 

forskningsrådet och medicinska institutet (ref. i Danish, Forneris, Hodge & Heke, 2004), har 

listat. Den överensstämmelsen indikerar att det finns god vetenskaplig grund för ledarnas 

strategier, även om det från ledarnas sida mer tycks handla om sunt förnuft, än om medveten 

vetenskaplig förankring. Det är dock relevant att fråga sig huruvida AF-samordnarna har 

lyckats skapa dessa förutsättningar specifikt för AF-praktiken eller om föreningslivet i all-

mänhet redan som utgångspunkt uppfyller dessa kriterier. Utan att ge mig in i någon längre 

diskussion, då det är av föga betydelse för den här studien, menar jag att det lutar åt det 
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senare. Om så är fallet, är det kanske inte särskilt anmärkningsvärt att deltagande i förenings-

livet, är hälsofrämjande.  

 

8.2.5. Bejakande av AF-ledarskapets pedagogiska och sociala dimension 

De aktivitetsledare som intervjuades i den här studien tillfrågades aldrig huruvida de betrak-

tade sig själva som pedagoger, men utifrån de ambitioner som kommer till uttryck och den 

teoretiska referensram som ligger till grund för den här studien (Hertting, 2007), är det under-

förstått att de måste betraktas som sådana. Med Svenssons (2009) ord skulle man kunna säga 

att deras roll är att undervisa, utbilda och fostra. Dessa utbildande och uppfostrande aspek-

terna av AF-ledarskapet kommer inte minst till uttryck genom ledarnas ambitioner, där det 

framkommer att de å ena sidan vill lära ut (utbilda och undervisa i) den egna aktiviteten, å 

andra sidan vill lära ungdomarna sociala färdigheter (fostra dem). Med undantag för någon 

informant som särskilt framhävde de aktivitetsspecifika färdigheter som denne ville att 

eleverna skulle utveckla, vill jag till och med påstå att de uppfostrande aspekterna av ledar-

skapet faktiskt är de mest framträdande i den här studien. Resultatet visar nämligen att AF-

ledarskapet i många avseenden handlar just om att skapa förutsättningar för denna form av 

lärande och att fostra ungdomarna till att vara ansvarsfulla elever och goda kamrater.    

 

Utöver denna pedagogiska dimension av AF-ledarskapet, kan även en genomgående social 

dimension urskiljas där ledarnas egna sätt att agera gentemot ungdomarna, kan förstås som ett 

slags social förebildsutövande med betoning på etiska och moraliska frågor. Denna koppling 

har uppmärksammats tidigare av bl.a. Lumpkin (2010) som menar att detta kommer till ut-

tryck genom att ledaren lär ut, formar, förstärker och belönar positivt uppförande, medan 

känslomässiga utbrott, fult språk och fula gester avfärdas som oacceptabelt. Mina informanter 

ger inte lika konkreta exempel, men jag kan ändå urskilja sådana aspekter, t.ex. genom ledar-

nas sätt att vara, och i skapandet av aktivitetsmiljön. I anslutning till detta beskriver ledarna 

hur de markerar vad som är ok och vad som inte är det, genom att omedelbart ta tag i dåligt 

uppförande, och istället uppmuntra ungdomarna till att ha en vänlig och hjälpsam inställning 

till varandra. Detta kan förstås som en ambition att skapa en socialt trygg miljö, där ung-

domarna också får göra erfarenheter som förhoppningsvis bidar till utvecklingen av sociala 

färdigheter. 

 

8.2.6. Mötet mellan skolan och föreningsverksamheten 

Det som slår mig när ledarna beskriver sitt arbete i AF, är i vilka positiva ordalag de beskriver 

samarbetet. Mötet mellan föreningsverksamheten och skolan beskrivs av ledarna nästan ute-

slutande som positivt och även när ledarna beskriver de utmaningar de ställs inför, betonar de 

att dessa bara utgör mindre svårigheter. Dessutom har långt ifrån alla uttryckt dessa ut-

maningar, tvärt om vittnar vissa ledare om det motsatta, d.v.s. att allt har fungerat väl. Den 

stora fördelen för föreningarna, som lyfts fram av samtliga ledare, är möjligheten att locka 

nya ungdomar till den egna verksamheten. AF kan då liknas vid en jättelik kontaktannons, där 

ungdomarna genom sina önskemål får svara på föreningarnas annonser. Flera informanter 

framhåller dock ömsesidigheten i arrangemangen så tillvida att det inte bara är föreningarna 

som får möjlighet att visa upp sig utan även att ungdomarna får en naturlig ingång till 

föreningslivet. Denna tycks nämligen i många fall saknas, när ungdomarna passerat låg- och 

mellanstadieåldern.  

 

På en mer övergripande nivå, kan mötet mellan föreningslivet och skolan ses som ett möte 

mellan två skilda traditioner. Å ena sidan har vi skolan med sina lagstadgade kursplaner, å 

andra sidan det betydligt friare föreningslivet, som förvisso också omgärdas av starka normer 

och en föreningskultur, men de är åtminstone på pappret inte lika styrda som skolan. Att 
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förena dessa båda traditioner till något som båda aktörer kan ställa sig bakom, torde inte vara 

helt enkelt. Därför är det förvånande att så få svårigheter kommer till uttryck. Flera 

informanter, om än inte alla, har dock noterat att det föreligger vissa skillnader mellan 

ordinarie föreningsverksamheten och verksamheten så som den blir i AF. Det som särskilt 

framhävs är bristen på motivation hos vissa elever, och om man får tro Rønholt (2001) torde 

denna problematik komma ur att det inte längre handlar om fullständig frivillighet. I den 

ordinarie verksamheten måste ledaren bara förhålla sig själv och undervisningen till 

intresserade ungdomar, medan de i all skolverksamhet inklusive AF, även vänder sig till de 

som inte har samma intresse. Jag kan inte se att man helt ska kunna komma runt den proble-

matiken, på annat sätt än att ha ett varierat utbud av aktiviteter för att försöka attrahera så 

många personlighetstyper som möjligt. Jag kan dock inte låta bli att fundera över om en del av 

föreningslivets hälsofrämjande potential, faktiskt ligger i själva frivilligheten. I sådant fall 

skulle den fulla potentialen aldrig kunna uppnås genom AF eller liknande och kortvariga 

projekt, om de inte resulterar i att ungdomarna faktiskt engagerar sig i en aktivitet även efter 

AF-perioden. 

 

Det som också framgår av studiens resultat är att utmaningar och möjligheter ibland utgör två 

sidor av samma mynt och det var i analysprocessen tidvis svårt att klassa ledarnas utsagor 

som enbart det ena eller det andra. Jag har i resultatet klassat ”att utvecklas och utmanas som 

ledare” som en möjlighet, men det skulle också kunna ses en utmaning, i synnerhet eftersom 

jag använt begreppet utmanas. Skillnaden, så som jag ser det, ligger i huruvida utmaningen 

betraktas som något konstruktivt, som bidrar till utveckling och lärande, eller som något de-

struktivt som istället begränsar arbetet. Jag har i min kategorisering utgått från det först-

nämnda, varför detta tolkades som en möjlighet. Det jag menar då jag skriver att utmaningar 

och möjligheter är två sidor av samma mynt, är hur det som utmanar aktivitetsledarna, som i 

det här fallet omotiverade ungdomar och dåligt uppförande, också är det som utvecklar 

ledarna i deras ledarroll. Det är utmaningarna som mer eller mindre tvingar ledarna till att 

hitta nya vägar att fånga ungdomarnas intresse och hålla deras engagemang vid liv. Därmed 

framträder en ny aspekt av AF-ledarskapet som jag inte hade tänkt adressera i den här studien 

men som jag nu inte helt kan undvika att nämna, nämligen AF-ledarnas eget lärande. I en 

idrottslig kontext har detta tidigare belysts av bl.a. Herrting (2007), som menar att ledaren 

konstitueras av sitt ledarskap. Med det menas att ledarskapet är en lång process som aldrig tar 

slut, utan som ständigt formar och omformar ledaren, både rent identitetsmässigt och i rollen 

som ledare. I den här studien visade det sig bl.a. genom att ledarna omformade de strategier 

och arbetssätt som användes i den ordinarie verksamheten till att passa AF-verksamheten, 

men även i motsatt rikting, att erfarenheter från AF-verksamheten omformade det ledarskap 

som bedrivs i den ordinarie verksamheten. 

 

8.2.7. Aktivitet Inspirerar 

Som avslutning vill jag dela med mig av en åsikt från en av informanterna som anknyter till 

det tidigare resonemanget om prevention respektive promotion. Ledaren anförtrodde mig i 

samband med ett intervjutillfälle, att denne tyckte att benämningen Aktivitet Förebygger var 

missvisande, då begreppet förebygger indicerar att ungdomarna på något sätt var ligister från 

början, vilket enligt informanten inte är fallet. Aktivitet Inspirerar tyckte ledaren var en bättre 

benämning och själv kan jag bara hålla med. AF, så som jag lärt känna projektet genom ledar-

skapet, handlar inte i första hand om att förebygga ohälsa, det handlar om att främja hälsa (jfr 

Antonovsky, 2005). Aktivitet Inspirerar eller Aktivitet Främjar skulle därför vara två mer 

adekvata förslag på projektnamn. 
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8.3. Praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 

Resultatet i den här studien kan vara ett stöd i processen att vidareutveckla AF-programmet 

både internt i Ängelholms kommun och externt, om programmet sprids till andra intresserade 

kommuner. Eftersom fokus i den här studien ligger på ledarskapsdidaktiska frågor relaterat till 

hälsa, kan resultatet även var intressant i förhållande till andra praktiker och interventioner 

som syftar till att främja hälsa hos ungdomar, även om de inte nödvändigtvis liknar AF och 

bygger på engagemang i föreningslivet. 

       

Studiens resultat ger också en inblick i vilka delar av ledarskapet som ledarna finner ut-

manande. Det är dock inte rimligt att tro att dessa utmaningar till fullo kan elimineras, men de 

förtjänar att tas upp till diskussion, i syfte att ta reda på om det finns något som man från 

projektsamordnarnas sida kan göra för att underlätta för ledarna. Genom att dessutom lyfta 

fram de möjligheter som ledarna ger uttryck för i relation till sitt arbete, bidrar föreliggande 

studie också med värdefulla argument till varför man som ledare bör engagera sig i AF, vilket 

förhoppningsvis kan användas för att värva nya föreningar och ledare till projektet.  

       

Som tidigare nämndes visar resultatet i den här studien bara vad som kommer till uttryck då 

ledare talar om sitt arbete i AF. Det ger ingen uppfattning av vad som faktiskt sker i AF-

praktiken. Observationsstudier som belyser detta skulle utgöra ett värdefullt tillskott till 

forskningen liksom såväl kvalitativa som kvantitativa studier som belyser hur ungdomarna 

uppfattar aktivitetsledarskapet och projektet som helhet.  

 

9. SLUTSATS 

9.1. En hälsofrämjandets didaktik 

Den här studien ger kunskap om och insyn i det praktiska hälsopedagogiska arbetet. Medan 

tidigare studier kring ledarskap i föreningslivet har fokuserat på idrottsliga verksamheter, ger 

denna studie också värdefull kunskap som sträcker sig utanför den idrottsliga sektorn. Studien 

visar på ett positivt möte mellan två olika kontexter, som utgör en kontaktyta mellan 

föreningarna och ungdomarna. Det mest framträdande i resultatet är hur ledarskapet utvecklas 

som en del av AF-praktiken och ledarnas medvetna fokus mot både aktivitetsspecifika och 

sociala färdigheter, både vad det gäller hälsofrämjande ambitioner och hälsopedagogiska 

strategier för sitt arbete. Resultatet bekräftar därmed det som framkommit i tidigare studier på 

idrottsområdet. 

Fokus i studien är aktivitetsledarens roll i den hälsofrämjande processen, och de kontext-

bundna villkoren för ledarskapet. I analogi med det resonemanget, kan det resultat som fram-

kommit i den här studien d.v.s. vad ledarna vill utveckla hos ungdomarna och deras arbetssätt 

för att uppnå detta, i någon mening betraktas som en hälsofrämjandets didaktik, i alla fall så 

som den kommer till uttryck hos AF-ledarna. Utifrån resonemangen om lärandet och under-

visningen som en dialektisk process där undervisning och lärande är två sidor av samma 

process, kvarstår dock frågan kring vilka erfarenheter ungdomarna faktiskt gör i AF-

praktiken.  

 

9.2. Hälsopedagogisk reflektion 

Som avslutning vill jag bidra med en reflektion till den hälsopedagogiska disciplinen, genom 

att påstå att hälsopedagogik är något mer och något annat än bara pedagogik tillämpat på 

hälsoområdet. Hälsopedagogiken måste betraktas som något eget, som har sina rötter i 
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praktiken snarare än i teorin. Hälsopedagogiken har utvecklats och formats i såväl vården som 

i arbetslivet och närsamhället, varför det har kommit att bli en fusion mellan flera ämnen, 

däribland medicin, folkhälsovetenskap och pedagogik.  

Den centrala hälsopedagogiska frågan ligger enligt mig i den hälsofrämjande processen. Hur 

ska vi, utifrån det mål vi har och de behov vi ser, göra för att främja hälsa hos en viss grupp? 

Som komplement till folkhälsovetenskapens samhällsperspektiv, lyfter hälsopedagogiken de 

individuella och de mellanmänskliga aspekterna av förändringsprocesser, d.v.s. det som 

händer på individ-, grupp- och organisationsnivå. Därmed inte sagt att det finns en mot-

sättning mellan dessa ämnen utan de kompletterar och konstituerar varandra på många sätt. 

Hälsopedagogisk kompetens bör således ses som ett värdefullt inslag i allt hälsoarbete, oavsett 

nivå.  
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Följebrev      Bilaga 1  
 

 

     Ängelholm, 2013-04-11 

Hej 

 

Jag heter Cecilia Ekelund och går sista terminen på Hälsopedagogiskt program vid Högskolan 

i Halmstad. Just nu genomför jag mitt examensarbete och har fått möjlighet att genomföra den 

empiriska studien inom ramen för Aktivitet Förebygger, där jag förstå att du är en av 

aktivitetsledarna. Dina kontaktuppgifter har jag fått genom Maja Arvidsson. 

 

Studien syftar till att belysa aktivitetsledarnas arbete i AF, och kommer att baseras på 

intervjuer med aktivitetsledare. Utgångspunkten i intervjuerna kommer att vara 

aktivitetsledarnas egna beskrivningar sitt arbete. Min förhoppning är att du vill vara med och 

bidra till mitt arbete, därför kontaktar jag nu dig. Intervjuerna kommer att genomföras under 

april månad på en plats och tid som vi gemensamt kommer överens om. 

 

För att jag ska kunna analysera det som framkommer i intervjun, kommer den att spelas in. 

Ljudupptagningen kommer inte att vara tillgänglig för mer än mig och kommer att förstöras 

så snart studien är färdig. De uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Ingen förutom undertecknad kommer att veta vem som sagt vad och när materialet presenteras 

i studien kommer det ske på ett sådant vis att enskilda individer inte kan identifieras. Insamlat 

material kommer endast användas i uppsatsen. 

 

Deltagande i studien är frivilligt, och du kan avbryta din medverkan när som, även under 

intervjun.  

 

Vid frågor får du gärna höra av dig till mig eller någon av mina handledare. 

 

Tack på förhand! 

 

Cecilia Ekelund 

 

 

 

Cecilia Ekelund 

ceceke10@student.hh.se 

070-XXXXXXX 

 

 

 

 

Handledare: 

 

Mattias Nilsson    Anniqa Lagergren 

mattias.nilsson@hh.se    anniqa.lagergren@hh.se 

    

 

 

 



 

Intervjuguide 

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Vilken är din AF-aktivitet? 

Hur länge har du varit ledare i din 

aktivitet? 

Hur länge har du varit ledare i AF? 
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Följdfrågor: 

Berätta mer? 

Kan du utveckla?  

Kan du ge något exempel?  

Hur menar du då? 

 

 

Aktivitetsledarrollen och ambitioner med AF 

Hur kommer det sig att du blev engagerad i AF? 

Vad är det som gör att du fortfarande är engagerad? 

Om du skulle beskriva AF, hur skulle det låta? 

Vad är din roll som aktivitetsledare? Vad är din uppgift? 

Vilka utmaningar möter/har du mött som AF-ledare? 

Vilka möjligheter ser du med AF? 

Vad vill du att barnen ska ha fått med sig när de varit på dina aktiviteter efter ett pass/efter en 

hel period? 

Vad vill du som person ge barnen?  

Vad vill du ge dem rent aktivitetsmässigt? 

Hur beskriver du dina möjligheter att bidra till utveckling av hälsa bland ungdomarna?  

 

 

Strategier i AF-praktiken 

Hur tänker du när du ska dra igång verksamheten med en helt ny grupp? 

Hur planerar du inför ”lektionerna”?  

Kan du berätta vad du har för planer för idag/ nästa gång? 

Hur gör du rent praktiskt för att uppnå de ambitioner med AF som du tidigare beskrev? 

Har du några regler de måste följa när de deltar i dina aktiviteter? 

Har du utvecklat några egna strategier för arbetet? Vilka?  

Kan du ge något exempel från verksamheten som illustrerar (ovanstående)?  

 

 

Mötet mellan föreningsliv och skola  

Hur har du upplevt mötet mellan föreningsliv och skola? 

Vilka svårigheter/utmaningar har du mött? 

Vilka nya möjligheter har du sett? 

Vilka erfarenheter har det gett dig som ledare? 

 

 

Avslutande fråga 

Vad skulle du beskriva som det allra viktigaste med AF? 
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