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Sammanfattning 

Ideella ledare är en stor del av idrotten i Sverige och dessa ledare är i sin tur väldigt viktiga för 

idrottsrörelsen då de kan anses vara de största bidragsgivarna idrottsrörelsen har. Ett ideellt 

engagemang är något man gör på sin fritid och är således oavlönat. Undersökningen riktar sig 

mot mindre föreningar och i synnerhet cykelföreningar. I mindre föreningar tenderar det ofta att 

vara samma personer som är aktivitets- och organisationsledare vilket skiljer sig ifrån större 

föreningar där man ofta är det ena eller det andra. 

Syftet med studien är att undersöka ideella ledare i mindre cykelföreningar. Detta för att förstå 

hur man ska behålla dessa ledare med en god motivation då de även ofta sitter på flera poster när 

det gäller mindre föreningar. För att svara på syftet och frågeställningarna så har jag använt mig 

av motivationsteorin Self-Determination Theory. 

Detta är en kvalitativ undersökning som omfattar sex respondentintervjuer inom mindre 

cykelföreningar. Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer och därefter gjort en 

kvalitativ innehållsanalys för att tolka data. 

Huvudresultatet visar på att ideella ledare i föreningarna beskriver en inre motivation och att man 

tenderar att bemöta deltagarna med en öppenhet. 

I diskussionen visar jag studiens resultat med tidigare forskning och teorier. Resultaten visar även 

konkreta tips för att stärka den inre motivationen hos ideella ledare vilket kan vara till nytta för 

ideella föreningar och organisationer. 

Nyckelord: Ideellt ledarskap, motivation, Självbestämmandeteorin, idrottsförening, cykel 
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Abstract 

Sports in Sweden has its foundation among voluntary coaches. Those coaches are very important 

for Swedish sports as they are often seen to be very important to the sport. A voluntary 

engagement is something done in your spare time and it is unpaid. This study is aimed at smaller 

sports clubs, especially in the sport of cycling. Often it is the same person that is a coach for 

training and also are involved in organization, this differs from larger sport clubs. 

The aim of this study is to examine voluntary coaches in smaller cycling clubs. Understanding 

how to keep these coaches with great motivation is important also in other places within the 

organization because of the smaller club. To do this I have used a motivational theory named 

Self-Determination Theory. 

In this study I have used qualitative approach as well as I have done six interviews among 

coaches in cycle clubs. I have used semi-structured interview method and then I have analyzed 

my data with a qualitative content analysis. 

The main finding of this study shows that voluntary coaches often are inspired by an intrinsic 

motivation, and that the coaches often meet their followers with openness. 

In the discussion, the results of this study get related to earlier research and theories. There I also 

show a concrete tip for how to strengthen intrinsic motivation in voluntary coaches. This can be 

useful by voluntary clubs and organizations. 

Keywords: Voluntary coaches, motivation, Self-Determination Theory, sports club, cycling 
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1 Inledning 

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och anses vara viktig då den ofta är en stor del i barn och 

ungdomars uppväxt och utveckling (Wagnsson, 2009). Enligt Riksidrottsförbundet (RF) (2016) 

är så många som 9 av 10 personer någon gång under sin uppväxt delaktiga och verksamma i 

någon idrottsförening, med denna siffra involverar idrotten nästan alla av de svenska barnen över 

sju år. Idrotten blir då en miljö där många barn vistas och är därför viktig vad gäller utveckling, 

glädje och för en aktiv fritid. Det är också för många den plats där man näst efter hemmet och 

skolan spenderar sin mesta tid och den spelar därför även en viktig roll för uppfostran och 

utveckling och förhoppningsvis tar man idrotten med sig in i vuxen ålder som ett livslångt 

intresse (RF, 2009). 

De ideella ledarna är idrottens viktigaste aktörer i form av det ideella engagemang de bidrar med. 

Ledarna gör det möjligt att vi har en idrottsrörelse från det att man är barn och ända upp till 

vuxen ålder (RF, 2009). För att detta ska bli en hållbar verksamhet är det viktigt att man får 

ledarna att stanna kvar och att de trivs när de spenderar sin tid på en träning eller på en 

styrelsepost. Alla föreningar kan inte vara stora och ha enskilda roller så denna studie fokuserar 

på cykelsporten och mindre föreningar. Då cykelsporten inte är bland de större sporterna i 

Sverige så blir många föreningar utanför storstäderna även små föreningar med endast ett fåtal 

personer i både styrelsen och träningsverksamheten. I dessa föreningar är det vanligt att man får 

axla flera roller, man kan inte bara vara ledare för en träningsgrupp utan ofta sitter man även med 

på en annan ledarposition. Som nämnt ovan så är idrottsmiljön en plats där många barn är aktiva 

och viktig för utveckling och uppfostran, där är det idrottsledarna som har en stor roll och kan 

skapa positiv samhällsutveckling. När idrottsföreningar får ange en oro inför framtiden så är det 

ledarbrist som står överst på den listan, det är ett stort hot anser idrottsföreningarna (RF, 2009) 

Min sökning i databaserna Sportdiscus och uppsatser.se visade att utbudet av tidigare forskning 

på ideella ledares motivation genom självbestämmandeteorin var begränsad till andra områden 

och inte inom cykelsporten där jag intresserade mig. Jag hittade tidigare studier som studerat 

motivation vid ideellt engagemang inom andra typer av föreningar. Därför tror jag att denna 

rapport kommer kunna fylla ett tomrum vad gäller studier gjorda på ideella ledare inom 

cykelsport och i synnerhet även mindre föreningar. Jag hoppas då även att studien ska kunna dra 

paralleller med andra studier inom andra områden och att man då kan finna resultaten 

applicerbara på andra områden där man involverar ideella ledare.   
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2 Litteraturgenomgång 

Detta kapitel har två avsnitt. I det första presenterar jag studiens teoretiska referensram. I det 

andra definieras viktiga begrepp och behandlar tidigare forskning på ämnet. 

2.1 Teoretisk referensram 
Undersökningens teoretiska referensram utgör grunden för vilka frågor intervjuguiden innehåller 

samt tydliggör hur jag har tolkat resultaten för att öka trovärdigheten på studien. Det finns många 

olika motivationsteorier och för denna undersökning så har jag valt att använda mig av Self-

Determination Theory (SDT) eller självbestämmandeteorin. Denna motivationsteori tycker jag 

stämmer bra in på ämnet då teorin bland annat handlar om att motivation kan främjas om det är 

självvalt (självbestämmande), men även två faktorer till spelar roll vilka är social tillhörighet 

samt behovet av kompetens (utveckling).  

2.1.1 Motivation 
Motivation är ett begrepp som man kan se på ifrån flera perspektiv. Delvis kan motivation 

förklaras som en psykologisk kraft som har en riktning eller mål mot något som gör att en individ 

utför en uppgift eller som gör att en person kan upprätthålla ett beteende över lång tid och med 

vilken kraft man lägger energi på det. Weinberg och Gould förklarar motivation så här: 

”motivation is the direction and intensity of effort” (2011, s.52). Det kan vara en idrottare som 

har motivation till all träning som krävs och målet kan vara att delta i ett olympiskt spel flera år 

bort i tiden. Då krävs det motivation hos idrottaren för att nå målet. Hassmén och Hassmén 

(2010) förklarar att motivation är en grundförutsättning hos alla människor och för att man ska ta 

sig an att göra något: ”att leda andra krävs att ledaren vill göra detta, och därmed är motiverad att 

påta sig ledarrollen” (s.136).  

2.1.2 Self-Determination Theory 
SDT är en motivationsteori som är grundad av Deci och Ryan (1985). SDT utgår ifrån att 

motivation handlar om tre behov som behöver bli tillfredsställda hos en individ. De tre behoven 

är; (1) behovet av kompetens, (2) social tillhörighet, samt (3) självbestämmande även kallat 

autonomi (Deci & Ryan, 1985). Enligt Deci och Ryan behöver en motivationsteori vara 

uppbyggd ifrån människans behov som organism och att det finns inneboende behov som måste 

bli tillfredsställda för att man ska bli motiverad och agera. De menar att inre motivation kan 

uppnås om behovet är självvalt och inte satt under press eller tvång. De säger: ”Thus, we suggest, 

intrinsic motivation will be operative when action is experienced as autonomous, and it is 

unlikely to function under conditions where controls or reinforcements are the experienced cause 

of action” (1985, s. 28). Man kan vara motiverad ändå enligt dem men troligen kommer inte 

motivationen inifrån, då kan det vara andra behov som kompetens- eller intressebehov som 

tillfredsställs men utan att beteendet är självvalt är det inte enligt teorin äkta inre motivation 

(Deci & Ryan, 1985).  

Autonomi. Det centrala i SDT handlar om att ju mer självvalt eller självbestämmande 

något är desto mer strävar man mot inre motivation, detta är något som kallas autonomi. 

Autonomi handlar om att individen ser sig själv som ägare till den handling som utförs, att det är 

hen som valt att göra på ett visst sätt (Deci & Ryan, 1985). Enligt SDT placerar graden av 

autonomi in individens motivation i en av de tre motivationstyper som teorin omfattar. Vilka är 

amotivation som innebär att man inte har någon motivation eller frånvaro av motivation; det kan 

likställas med ingen autonomi. Den andra är yttre motivation där motivation kommer ifrån något 
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yttre stimuli, alltså en mindre andel autonomi. Den tredje typen är inre motivation vilket är 

motivation som kommer ifrån personens inre och sker med stor andel autonomi. Motivationen 

(resultatet) kan likställas med ett kontinuum. Teorins motivationskontinuum kan liknas vid ett 

streck med inre motivation på ena ytterläget medan amotivation står i andra ytterläget, 

däremellan står yttre motivation som delas in i olika kategorier och regleringar (Hassmén & 

Hassmén, 2010).  

Den inre motivationen är den som anses vara hållbar över tid då det är en inre bekräftelse man 

stimulerar. Den yttre motivationen kan bland annat vara pengar, belöning eller bestraffning. Tar 

man i något fall bort den yttre motivationen så är det tveksamt om man kommer fortsätta med det 

man gör om man saknar en grundläggande inre motivation (Hassmén & Hassmén, 2010). 

Hassmén och Hassmén skriver vidare att: ”utgångspunkten i resonemanget är därmed att ledarens 

motivation att leda är en positiv kraft som bidrar till organisationens utveckling och 

medlemmarnas välbefinnande” (2010, s.136). Motivation kan vara olika kraftfullt hos individer 

och individer tenderar att vara olika vad gäller att skaffa och hitta motivation. Man kan anta att 

motivation kan vara en del av ens personlighet, att någon har enklare för att motivera sig än 

någon annan (Hassmén & Hassmén, 2010). 

Reglering. Reglering kan beskrivas som till vilken grad man har gjort beteende och 

värderingarna till sina egna (Josefsson & Lindwall, 2010). Deci och Ryan (1985) ansåg att enbart 

ha yttre och inre motivation som begrepp av motivation blev lite enkelspårigt och att man inte 

kan förklara all typ av motivation med bara dessa två begrepp. Därför introducerades olika typer 

av reglering för att ge yttre motivation ytterligare dimensioner. För att enklare förklara och 

kategorisera vilken typ av motivation en individ har så innefattar yttre motivation fyra olika 

regleringstyper. Här följer en förklaring av de olika begreppen för kvalitén på motivation enligt 

Josefsson och Lindwall (2010). 

 

(1) Yttre reglering. Vid denna typ av motivation så gör en individ något enbart för den yttre 

belöningen av något slag eller för att om personen inte gör detta så möts man av någon 

bestraffning. Ett exempel kan vara ledaren som är på träningarna enbart för någon form av 

belöning. 

(2) Introjicerad reglering. Detta är en typ av styrt beteende som är mindre styrt än ovanstående 

men ändå till den graden att det kan räknas som styrt. Personen kan finna sig vid att den måste 

göra något, men inget personen varken tror på eller vill göra. Exempel kan vara en ledare som gör 

något bara för att hen måste, det kan vara något som är bestämt av den högre ledningen. 

(3) Identifierad reglering. Vid denna typ av beteende börjar man som individ ändå känna och tro 

att det man gör är bra för en själv och att man har nytta av det. Beteendet börjar vid detta stadie 

bli något man har valt själv. Till exempel ledaren som tror att det hen gör är nyttigt för sig själv 

och är något som ledaren själv vill göra.  

(4) Integrerad reglering. Detta beteende är högst självvalt men ändå med en anknytning till yttre 

motivation. Det kan vara något man gör för att man vet att man har nytta av det i längden, men 

man vill även göra det. Till exempel att det anses vara bra för sitt CV om man är en ideell ledare i 

någon förening eller organisation, men man uppskattar också att vara ideell ledare och man kan 

identifiera sig med det.  
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Figur 1. Självbestämmandeteorins motivationskontinuum (Deci & Ryan, 2000). 

I figur 1 förklaras hur de olika behoven kan relatera till motivation enligt 

självbestämmandeteorin. 

Beteende. Beteendekvaliten är detsamma som graden något är ett kontrollerat beteende 

eller om det är ett självvalt beteende där man har stort inflytande i vad man själv gör. Enligt SDT 

hänger beteendet ihop med ovanstående förklaring av autonomi och reglering. Desto mer man 

äger sitt beteende och man känner att det är självvalt och har inflytande i att vara delaktig vad 

gäller bestämmandet inom verksamheten så kan beteendekvaliten öka (Hassmén & Hassmén, 

2010). Hassmén och Hassmén (2010) skriver vidare att: ”För stärkande av individens upplevelse 

av autonomi kan man öka möjligheterna till medinflytande och självbestämmande” (s.261).  

Som nämnt ovan är inte detta de enda faktorer som påverkar motivationen utan det är viktigt att 

även känna en social tillhörighet samt kompetens; att man utvecklas som person (Josefsson & 

Lindwall, 2010). 

2.2 Tidigare forskning 
Då undersökningen är inriktad mot cykelsport presenterar jag en kort bakgrund om cykelsporten i 

Sverige. Svenska Cykelförbundet (SCF) är ett av landets äldsta specialförbund som är knutet till 

RF, SCF bildades 18 februari år 1900. SCF:s definition av idrott är: ”Idrott är fysisk aktivitet som 

vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera” (SCF, 2014, s. 3). Med barnidrott avser 

man barn upp till 12 år och ungdomsidrotten sträcker sig därefter upp till 20 år vilket följer RF:s 

styrdokument för svensk idrott (SCF, 2014; RF, 2009). Förbundet består av 20 distriktsförbund 

samt 387 föreningar som är verksamma inom någon av disciplinerna som gäller inom förbundet. 

Enligt SCF (2016) hade man under året 2015 4859 licensierade cyklister, men antalet aktiva är 

större än så då man kan vara aktiv i en förening utan att ha licens. 

 

Ledarskap är ett svårdefinierat fenomen då det finns olika typer av ledarskap. Även i denna 
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undersökning så förekommer ledarskap i olika roller. Det finns ledarskap i styrelsen och det finns 

ledarskap ute på fält där man tränar aktiva. Gemensamt är att det är en eller flera personer som 

leder andra personer, som kan kallas för följare, detta genom en relationsprocess (Annerstedt, 

2006). Hassmén och Hassmén (2010) använder sig av följande definition som Yukl tidigare 

uttalat om ledarskap: ”Ledarskap är den påverkanprocess som får andra att förstå och hålla med 

om vad som måste göras och hur det ska ske, och den understödjande process som bidrar till att 

individuella och kollektiva ansträngningar når gemensamma mål” (s.22). För att reglera följarna 

så tar Annerstedt (2006) upp en modell om att det är tre faktorer som bestämmer ledarbeteendet: 

situationskaraktäristiska, ledarkaraktäristiska och följarkaraktäristiska och hur väl dessa tre 

beteende överensstämmer med varandra avgör följarnas prestation och tillfredställelse.    

Ideellt ledarskap definieras som oavlönat ledarskap, jämfört med professionellt ledarskap som är 

avlönat. Båda typerna finns inom idrotten och det ideella ledarskapet är vanligast men där det 

avlönade förekommer är det i så fall troligen hos större föreningar (Hassmén & Hassmén, 2010). 

Om inte det ideella arbetet sker så skulle det vara många idrottsarrangemang som inte skulle 

finnas, som Coakley & Pike förklarar: ”volunteering may enable a sports activity to take place 

which might not otherwise happen” (2009, s.416).   

Det har gjorts forskning och insatser för att stärka det ideella engagemanget inom idrotten genom 

RF och SISU Idrottsutbildare. Bland annat kan man läsa att idrotten är Sveriges största 

folkrörelse och att den strävar efter att alltid vara bäst i världen för alla på alla nivåer (RF, 2009). 

Detta inkluderar då även ledarna. Det ideella ledarskapet är viktigt för svensk idrotts överlevnad 

då ledarnas ideella arbete kan ses som det största bidraget till idrotten (RF, 2009). Dessa ledare 

återfinns på alla nivåer inom idrotten både hos föreningarna på lokal nivå till central riksnivå och 

man skiljer mellan organisations- och aktivitetsledare (Hassmén & Hassmén, 2010). Idrotten ska 

alltid utveckla individen i färdigheter som sociala, fysiska, psykiska och kulturell utveckling. 

Med denna strävan har de ideella ledarna en mycket stor betydelse för den aktive individen. RF 

har en strävan om en ständig utveckling av idrottsrörelsen för att kunna förbättra verksamheten 

och vara så bra som möjligt (RF, 2009).  

Idrottsrörelsen omfattar mer än 600 000 ideella ledare på olika ledarposter, fördelat på ca 22 000 

idrottsföreningar med sina drygt tre miljoner medlemmar (RF, 2009). Idrottsrörelsen som helhet 

och inom många förbund och mindre föreningar pratas det ständigt om den problematik som de 

anser sig finna med att ständigt rekrytera nya ledare samt att få befintliga ledare att stanna kvar; 

denna problematik pratar man även om internationellt (Hassmén & Hassmén, 2010). I en intervju 

2009 med dåvarande ordförande för RF Karin Mattsson Weijber så togs frågan upp om att det 

sägs vara svårt att rekrytera och behålla ledare inom idrottsrörelsen. Svaret sammanfattas att det 

till viss del stämmer men också att det inte gäller för ledare i den dagliga verksamheten alltså 

aktivitetsledare, utan främst hos de förtroendevalda ledarna så som kassörer, sekreterare eller 

ordföranden. En trolig förklaring anses vara att ledarna i den dagliga verksamheten ofta får daglig 

positiv återkoppling, och att man vet mer vilken arbetsbörda man tar sig an, vilket kan anses mer 

osäkert hos en post som förtroendevald (Hassmén & Hassmén, 2010). På frågan vad som bör 

eller kan göras för att det man ska få fler att engagera sig ideellt svarade hon: ”Det måste i högre 

grad ses som en merit även utanför idrotten.” (Hassmén & Hassmén, 2010, s.35) 

I en studie om elittränare och motivation har visat på att om ledarna bemöter de aktiva med ett 

uppgiftsorienterat klimat istället för ett resultatorienterat klimat så tenderar de aktiva att erhålla 

en inre motivation vilket resulterar i att de aktiva fortsätter vara aktiva högre upp i åldrarna. De 
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belyser även att det är ledarna som i högsta grad kan påverka den aktives målorientering genom 

ledarens inställning. Deras forskning visar även på att om det är barn man är ledare för så ska 

man sträva efter att utforma träningar som innehåller lek och att fokus ska vara på att ha roligt, 

för att senare i tonåren erbjuda ungdomarna val om träningsinriktning (Isberg & Lindblad, 2007). 

En norsk studie tar upp problemet att det enligt media och i samhället ryktas om en 

kommersialisering av sportorganisationer och den enorma problematiken med att rekrytera 

ideella krafter. Ser man till fakta i studien så visar den att sporten i Norge aldrig varit större och 

att det ideella arbetet står för den absoluta grunden för att det kan vara så. De tar även upp fakta 

ifrån en tysk studie som där visar på att det ideella ledarskapet i Tyskland inte sjönk, snarare så 

ökade antalet ideella ledare. Resultatet i deras studie där det samlats in enkätsvar ifrån 534 

föreningar med en svarsrespons på 77 % visar att om föreningarna själva får precisera deras 

viktigaste problemområde så är det just att rekrytera ledare. Det framgår inte om det är 

avsaknaden av antalet ledare eller om det är det oangenäma med att rekrytera och fråga om ideellt 

ledarskapsengagemang jämfört med andra uppgifter som är deras egentliga problem (Seippel, 

2004). Det framgår inte heller om det är förtroendevalda poster eller till den dagliga 

verksamheten som det är problematiskt att rekrytera ledare. 

I en studie utförd på amerikanska college har man bland annat undersökt vad som motiverar unga 

ideella ledare på college. De förklarar att motivationen för personer att spendera sin fria tid med 

att vara en oavlönad ledare kan delas upp i två grupper; motiverade för sig själva eller motiverad 

av att hjälpa andra. De förklarar att motivationen för en själv kan vara personlig utveckling, 

utmaning, socialt eller att träffa nya personer. Några gör det för att man mår bra av det genom att 

hjälpa andra och att man kanske var i samma sits själv som barn. Det tas även upp att ideellt 

ledarskap är väldigt positivt för sitt CV och bra att ha med sig för framtiden (Bouchet & Lehe, 

2010). 

En undersökning av ideella ledare hos en hjälporganisation visar att när det gäller ideella ledare 

så är skälet att man gick med i föreningen eller organisationen att man finner ett engagemang i 

sakfrågorna eller i föreningens aktivitet, vilket härrör med inre motivation. För det finns heller 

ingen lön som man kan locka med i en sådan organisation för att stärka motivationen, utan man 

får hitta andra vägar för att stimulera en inre motivation (Schoug, 2014).  

Sammanfattning. Den tidigare forskningen på ämnet kan bekräfta att idrottsrörelsen är i 

stort behov av alla ideella ledare som finns ute bland föreningarna. Det är dessa ledare som gör 

det möjligt att vi har den idrott vi har i Sverige och möjligheten att utveckla barn, ungdomar och 

vuxna inte bara inom idrott utan även andra faktorer som sociala, fysisk aktivitet och utveckling. 

Den största oro som föreningar har är att man ska stå utan ideella ledare i sin organisation. Det 

verkar som om man gärna vill förekomma problemet och dryftar det som ett problem för att det 

inte ska bli ett problem. Vad fakta visar så är sporten ändå större än någonsin och med fler 

personer involverade i ideella engagemang.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka ideella ledare i mindre cykelföreningar, mer specifikt har 

dessa frågeställningar använts: 

1. Hur beskriver ledare sin motivation? 

2. Hur förklarar ledare olika typer av reglering för att motivera sina följare? 

3. Hur uttalar sig ledarna gällande graden av självvalt beteende i sitt ledarskap? 

För att ta reda på frågeställningarna har jag i utförandet av min intervjuguide tagit hjälp av 

självbestämmandeteorin som utgör undersökningens teoretiska referensram.  
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4 Metod 

I detta kapitel visar jag studiens tillvägagångssätt. Det framgår vilken vetenskaplig metod jag har 

använt mig av och hur intervjuguiden har arbetats fram. Jag berättar om urvalsprocessen, hur 

intervjuerna genomfördes samt hur databearbetningen gjordes. 

4.1 Design 
Det finns två olika metoder för att samla in data och det är kvalitativ eller kvantitativ metod 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Jag använde mig av kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

lämpar sig bra till en undersökning där man är ute efter data som inte nödvändigtvis ska bestå av 

numerisk typ utan mer när man vill få fram data i verbal form, det kan även kallas icke-numerisk 

metod (Backman, 2008). Exempel på sådana data kan vara känslor och uppfattningar om 

någonting och därför har jag valt att samla in data med kvalitativ metod för att det är sådana data 

studien är intresserad av. 

Det finns olika sätt att samla in data med kvalitativ metod. En av dessa metoder är att intervjua 

personer för datainsamlingen till sin undersökning, men det finns även olika typer av intervjuer. 

De tre typerna är strukturerad, halvstrukturerad och öppen intervju. För denna studie har jag valt 

halvstrukturerade intervjuer därför att jag har sökt svar om en persons egna tankar och känslor 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Den halvstrukturerade intervjun genomförs med hjälp av att 

intervjuaren har en genomtänkt intervjuguide att utgå ifrån med temafrågor och följdfrågor att 

följa upp med, det kan vara både öppna frågor och frågor med fasta svar. Detta är bra då det ger 

respondenten en möjlighet att själv förklara sina egna upplevelser utifrån studiens teman samt att 

intervjuaren får möjlighet att ställa följdfrågor för att få ytterligare information och förståelse för 

ämnet (Denscombe, 2003). 

4.2 Urval 
Det finns olika typer av urval man kan göra för en undersökning och jag har valt en variant av 

tillgänglighetsurval och kedjeurval. Tillgänglighetsurval innebär att man tar vad som finns 

tillgängligt och vad man får tag på så länge det matchar studiens profil. Kedjeurval innebär att en 

person man intervjuat om möjligt kan lotsa en vidare till lämpliga personer att intervjua (Trost, 

2012). För undersökningen sökte jag personer som engagerade sig ideellt i en cykelförening eller 

i någon av de olika disciplinerna som rymmer inom cykelförbundet. 

Det första försöket för att få intresserade till studien skedde genom mailutskick ifrån SCF till de 

olika grengrupperna för olika discpliner inom cykelsporten där de ombads att kontakta mig om de 

fann det intressant att delta i undersökningen. Därefter blev det bland annat ett kedjeurval då 

svarsresponsen inte var tillräckligt god för att fylla urvalskvoten. Vidare gav respondenter mig 

tips på flera andra personer som kunde tänkas ställa upp på en intervju. Detta urval var 

nödvändigt då det inte heller fanns tillgängliga personer som matchades in på urvalsprofilen i min 

närhet eller enbart på orten. Detta sätt att välja respondenter klassas in i gruppen som ett icke-

sannolikhetsurval men i vissa fall som i denna undersökning så kan det vara nödvändigt med 

denna risk för att lyckas samla in data till sin studie (Hassmén & Hassmén, 2008). Men delvis har 

urvalet även skett genom ett tillgänglighetsurval där jag har fått fråga personer jag känner till som 

matchat studiens profil. 
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Studien har undersökt sex personer som är delaktiga i någon cykelförening och med blandad 

ålder och könsfördelning. I studien intervjuades två kvinnor och fyra män. I rapporten används 

fiktiva namn på personerna som blivit intervjuade. 

Tabell 1. Intervjupersoner 

Namn Ålder Yrke Antal år i 

föreningen 

Ideellt engagemang före 

nuvarande 

Andreas 41 Kvalitetsansvarig 2,5 Nej 

Jesper 48 Platsansvarig 5 Ja 

Johanna 26 Löneadministratör 1 Nej 

Jonathan 35 Receptionschef 3 Ja 

Annika 49 Projektledare 1,5 Ja 

Oscar 39 Logistik 8 Nej 

 

4.3 Intervjuguide 
En intervjuguide är viktig att ha för att se till att intervjun följer en viss agenda och inte spårar ur 

åt något håll. Den hjälper intervjuaren att säkerställa att rätt frågor ställs (Denscombe, 2003). 

Intervjuguiden (se bilaga 1) skapades utifrån studiens teoretiska referensram. Detta för att 

säkerställa att frågorna som jag sökt svar på ska kunna ge mig svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden innehöll tre teman som täcker in studiens syfte samt en inledning 

med bakgrundsfrågor. Varje tema hade ingångsfrågor med följdfrågor om det behövdes ett 

fylligare och mer detaljrikt svar utöver vad inledningsfrågan gav.  

Varje temas syfte är skapat för att bryta loss beståndsdelarna motivation, reglering och beteende 

ur självbestämmandeteorin för att sedan kunna dra paralleller och slutsatser om och hur de hänger 

ihop. 

Tema 1 är för motivation och är tänkt att kunna särskilja vilken typ av motivation personen har 

för att se hur detta senare relaterar till reglering och beteende (Hassmén och Hassmén, 2010). 

Tema 2 behandlar reglering och jag vill ta reda på vilken inverkan ledarna har på sina aktivas 

reglering. Det vill säga hur ledaren bemöter aktiva i olika situationer för att de ska försöka 

behålla eller stärka sin motivation (Josefsson & Lindwall, 2010). 

Tema 3 är utformat för beteende. Detta för att se vilka valmöjligheter ledaren har och vilken 

påverkan styrelsen eller en ledargrupp har på ledarskapet (Josefsson & Lindwall, 2010). 

4.4 Genomförande 
När jag fått kontakt med de personer som var intresserade av att delta i studien så fick de 

bestämma när och hur intervjun skulle ske; om den skulle göras ansikte-mot-ansikte, telefon eller 

Skype. Jag ville att de skulle få välja tid för att känna att de hade gott om tid och gärna inte kände 

sig stressade vid tillfället. Pilotintervjun gjordes hemma hos mig och var även den kortaste 

intervjun på 15 minuter. Det kan förklaras med att jag var bekant med respondenten och 

verksamheten vi skulle prata om. Pilotintervjun användes för undersökningens resultat då den gav 

mig bra respons på undersökningens syfte. Övriga intervjuer skedde per telefon samt en över 

Skype. Den längsta intervjun varade i 45 minuter. 
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Samtliga personer hade innan intervjun fått läsa ett intervjubrev (se bilaga 2) med relevant 

information och om etiska åtaganden, vilket jag även bekräftade innan intervjun startade. Jag 

spelade in intervjuerna med en mobiltelefon som gav bra kvalitet på intervjuerna. Jag följde 

intervjuguiden och valde att mjuka upp respondenten med lite bakgrundsfrågor innan vi tog oss 

an de tre olika temaområdena som studien omfattade. Dessa var motivation, reglering och 

beteende. 

Då intervjuerna skedde med ett par dagars mellanrum så transkriberade jag intervjuerna vartefter 

de gjordes, detta gav mig möjlighet till reflektioner och att jag blev påmind om vissa saker inför 

kommande intervjuer. Transkriberingen skedde ordagrant men med viss borttagning av 

hummande och då blev den 24 sidor lång för alla intervjuer tillsammans. 

4.5 Databearbetning 
Det finns olika sätt att bearbeta en studies material och jag valde mig av kvalitativ 

innehållsanalys (Denscombe, 2003). För att analysera insamlad data har jag först lyssnat igenom 

varje intervju noga för att därefter lyssna igenom igen samt skriva ner den ordagrant på datorn. 

Jag har läst igenom varje intervju ett antal gånger för att skapa en helhetsbild över innehållet i 

dem för att inte missa något intressant. Därefter har jag utifrån varje tema enligt intervjuguiden 

sorterat ut och systematiserat likheter och olikheter i data i form av meningsenheter. Detta gör att 

det är enklare att finna samband och skiljaktigheter mellan respondenterna. Därför att man 

sorterar ut relevant information för undersökningens syfte och frågeställningar. Det gör texterna 

mer överskådliga. Analysen har bestått av att hitta gemensamheter mellan respondenterna men 

även det som är unikt för varje respondent (Hassmén & Hassmén, 2008). 

4.6 Undersökningens tillförlitlighet 
En studies tillförlitlighet beror på tre centrala begrepp. Vilka är trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet (Denscombe, 2003). Enligt Hartman (2004) så innebär trovärdigheten hur väl man 

uppfattar verkligheten och därigenom minimerar riskerna för feltolkningar. Pålitlighet betyder att 

man ska kunna upprepa intervjuerna vid olika tillfällen om de görs om efter varandra. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning man kan generalisera data och resultatet till andra 

grupper eller situationer (Hassmén & Hassmén, 2008).  

De flesta intervjuerna skedde över telefon vilket gör att jag kan ha missat detaljer i kroppsspråk 

och ansiktsuttryck, det kan minska trovärdigheten på undersökningen då jag bara haft möjlighet 

att bedöma tonfall och på vilket sätt respondenterna svarat. Men genom att jag lyssnat på 

intervjuerna flera gånger samt transkriberat dem ordagrant och läst igenom dem så har jag 

minimerat risken för feltolkningar. Resultatet innehåller även citat i autentisk form, detta för att 

läsaren själva ska kunna se utsagor och hur jag tolkat dessa. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten så var det alltid respondenten som fick välja tid för intervjun för att säkerställa att 

tiden blev den bästa för respondenten.  

Pålitligheten för data har jag stärkt genom den intervjuguide som gjordes utifrån teorin och som 

jag har följt vid varje intervju. Det betyder att om jag skulle göra om intervjuerna med samma 

intervjuguide och komma fram till samma data så skulle pålitligheten anses vara god. Dock har 

jag ibland ställt följdfrågor utanför intervjuguiden beroende på hur intervjun fortlöpte. Detta för 

att få ett bra flyt i intervjun utan att få onödiga avbrott eller konstiga avhugg. Då det skulle kunna 

störa respondenten i sina svar om jag inte var flexibel. 
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Överförbarheten stärks genom att jag har gjort halvstrukturerade intervjuer där respondenten fått 

ge fria och tydliga beskrivningar om mina frågor och jag haft möjlighet att komplettera med 

följdfrågor så har jag fått fram detaljrik data. I resultaten beskriver jag mycket information om 

mina respondenters utsagor samt att jag delger autentiska citat så finns möjlighet för läsaren att 

själv sålla bland informationen och med detta så stärks överförbarheten ytterligare då läsaren 

själv kan välja ut information som passar in i dennes verksamhet. Med det urvalet 

undersökningen består av med blandad ålder och könsfördelning så ökar chansen att man kan 

generalisera resultaten i andra verksamheter. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra etiska krav som man bör beakta som forskare. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man ska upplysa alla deltagare som deltar i ens undersökning att 

det är frivilligt och att man har rätt att avbryta sitt deltagande när man påbörjat undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att man har deltagarens godkännande att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet handlar om att man hanterar personliga uppgifter som kan kopplas 

tillbaka till undersökningsdeltagare på ett sådant sätt att det inte kommer i orätta händer eller kan 

riskera att spridas på något sätt. Det sista kravet, som är nyttjandekravet, innebär att de uppgifter 

man samlat in om deltagarna stannar inom forskningens värld och inte kan ges ut i andra ärenden. 

I denna studie för att säkerställa att alla etiska principer följs har jag skapat ett intervjubrev som 

varje deltagare har fått läsa och där i blivit informerad om de olika etiska principerna. Jag har 

upplyst vad det är för ämne jag undersöker och att undersökningen är frivillig och att den kan 

avbrytas när som helst och att intervjuerna kommer att spelas in. Konfidentialiteten har 

säkerställts genom att jag lagrade inspelningarna och texter endast på privat dator och 

säkerhetskopia på extern hårddisk. Inspelningarna tas bort när jag är klar med materialet. I 

studien har jag använt mig av fiktiva namn för att säkerställa att det ska vara konfidentiellt. Det 

framgick ungefärlig tidsåtgång för intervjun samt att resultaten kommer att finnas tillgängliga 

som en slutgiltig rapport senare. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt beskrivs först resultaten och därefter följer ett avsnitt för analys. Detta görs enligt 

ordningen jag intervjuade personerna i samt som tematisering enligt intervjuguiden.  

5.1 Beskrivning 
I följande stycken presenteras relevant data ifrån de olika intervjuerna. Korta sammanfattningar 

blandas med autentiska citat. 

5.1.1 Andreas 

Motivation. Andreas är tränare för en grupp med ungdomar inom MTB där åldern 

varierar mellan 4-12 år. Hans egna barn är med i gruppen och de var även grunden till att han 

startade upp klubben med tillhörande barn- och ungdomsträning eftersom barnen tycker det är så 

roligt att cykla. Han säger: ”Det är framförallt för att mina barn ska kunna ha en träning att gå 

till.” Även att se att alla andra barn tycker det är roligt driver Andreas men också att hela 

klubbverksamheten och just barnträningsgruppen hela tiden växer och blir större. 

Det som Andreas tycker är bra med att vara ledare just i denna grupp är att deltagarna är så glada 

och disciplinerade och att barnen är så tacksamma, det är världens rusch till träningarna. Han 

förklarar det så här: ”Det är väldig skillnad om man ser mot grabbens fotbollsträningar, då kan 

det vara helt annat, bråkigt och stökigt men här är det disciplinerat och de lyssnar. Så det är 

roligt.” 

På frågan vad som han tycker är mindre bra med att vara ledare i gruppen är det främst att det kan 

bildas intriger och att det är många olika viljor man måste jobba med hos övriga ledare. 

”Ja det finns ju, det bildas ju alltid sådana här små konstellationer som grupperingar bland ledare 

och så. Det blir lite så det stängs dörrar och så, sluts ute, sånt är tråkigt tycker jag.” 

Reglering. För att motivera de aktiva så mycket som möjligt försöker Andreas vara så 

glad som möjligt samt lyssna av i gruppen så att man gör lite av det man ”borde” träna på samt 

vad barnen vill göra och så kombinera detta. Barnen får främst ta ansvar genom att de får lära sig 

ge tecken och cykla på rad, men även att leka följa John i skogen på cyklarna.  

På frågan om hur barnen får vara med och bestämma över träningsupplägg svarar han så här: 

Kanske inte just så vi frågar vad vill ni göra idag, men man tittar ju på dem och vad dom tycker 

om för träning, så att man liksom bygger upp något moment och gör man något tråkigt så får man 

lägga in något litet roligt där emellan för att lyfta upp dem. (Andreas) 

Beteende. Då Andreas även sitter som ordförande och som styrelsens representant mellan 

barngruppen och styrelsen så har han stort inflytande över vilka frågor som lyfts och hur 

upplägget ser ut. Han säger att det är han som grovplanerar barn- och ungdomsträningen men att 

det är andra ledare som detaljplanerar inför varje träningspass. Inom ledargruppen så hade de ett 

större möte innan träningarna drog igång inför varje säsong och därefter sker kontakt via 

Messenger. Om han jämför med tidigare år då de alltid samlade ihop sig efter träningarna så har 

det blivit lite svårare då de nu har olika avslutningstid på olika grupper. Men att möjligheten finns 

om det är något speciellt att prata om. För att förbättra samarbete inom ledargruppen för 

träningarna så svarar han: 
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Hm ja, man skulle ju kunna köra något så här teambuilding typ gå ut och käka, bli mer bekanta då 

vissa kanske har träffats första gången med det här ledarmötet medan andra är jättetighta. Så det 

är väl så man skulle kunna göra, vi har väl någon idé inför att vi ska cykla på *** och på *** att 

vi tar en gemensam cykeltur och rekar av området innan så blir det ju en sådan aktivitet, kan ju 

lätta upp relationerna litegrann. (Andreas) 

5.1.2 Jesper  
             Motivation. Jesper är ledare för både vuxna och ungdomar och det som driver Jesper att 

hålla på är att få möjligheten att inspirera och utveckla personer inom den sporten som han själv 

tycker är så rolig. Det som gör att han trivs bra med att vara ledare i gruppen är att se aktivas 

respons på utvecklingen och när det går bra på en tävling. Han sa så här på frågan om vad som 

gör att han trivs bra med att vara ledare i gruppen: ”Hur ska jag förklara det, det är äh responsen 

från de aktiva när de utvecklas och när det går bra på en tävling. Utvecklingen helt enkelt.” 

På frågan om det finns något som gör att han skulle trivas mindre bra kommer han inte på något 

och får även frågan om det är roligt jämt och det tycker han att det är. ”Ja det är det. Nej det är 

inget negativt.” 

Han tycker att stödet runtomkring är bra också, när det behövs folk och man arrangerar t.ex. en 

tävling så finns det alltid folk som ställer upp och det lyfter han som en bra sak för motivationen 

och att det är så tror han är för att deras verksamhet och idrott är lite egen då den inte är så stor 

och möjligheterna för att cykla velodrom i Sverige är begränsad. Men vad han sett inom andra 

discipliner så är det att det är svårt att få tag i ledare och funktionärer, varför vet han inte riktigt 

men säger: ”Det hänger ihop med att folk vill vara med i en klubb men de vill mest cykla själv. 

Det är en bra rörelse men det gynnar inte tävlingsdelen av cykelsporten.” 

Reglering. Jespers strategi för att vara så motiverande som möjligt för de aktiva är att 

alltid ha en plan och vara väl förberedd för varje träningspass. Med feedback försöker han vara 

både peppande och stöttande men säger även att han försöker vara drivande då idrotten går ut på 

att ta i litegrann. 

 

På frågan hur de aktiva får vara delaktiga i att planera och bestämma över träningspass säger han:  

Om vi pratar om ungdomarna på velodromen så har de inte så jätte mycket inflytande på det 

eftersom de är så pass unga och inte vet vad dem behöver träna på, dem äldre grupperna där kan 

vi vara lite mer anpassade efter vilka som dyker upp. (Jesper) 

Det är i den äldre gruppen man kan få börja ta lite ansvar över träningspass, för om det är någon 

mer rutinerad cyklist med så kan den personen få bli lite ledare för en viss grupp eller liknande, 

men det är inget som ungdomarna gör.  

Sporten och materialet i sig inbjuder till att alla måste ta ett eget ansvar för att visa hänsyn och 

respekt mot varandra förklarar han genom: 

Du har inga bromsar, inga växlar och kan inte göra så mycket. Så man måste ju visa hänsyn och 

respekt mot varandra på banan och det blir ganska trångt och det bygger ju hela sporten på. Så på 

det sättet får man ju ta ansvar. (Jesper) 

Beteende. Ledargruppen består av tre personer som är väldigt tighta och har ett väldigt 

delat ansvar vad gäller att planera verksamheten för träningarna. Han ser inga problem med 
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samarbetet och har heller inga förslag på hur man eventuellt skulle kunna förbättra detta då det 

fungerar så bra redan idag. Han svarar så här på frågan: ”Nej det tycker jag inte vi är så pass 

tighta alla tre, så nej det tycker jag inte.” 

5.1.3 Johanna 
             Motivation. Johanna är ledare för vuxna i en cykelklubb och hennes motivation kommer 

främst genom att hon tycker det är så himla roligt samt även att hon är nyinflyttad och detta är ett 

bra sätt att träffa folk och lära känna folk. Just i denna grupp som varierade i storlek mellan 3-14 

personer och som oftast runt 8-10 stycken var det speciellt att man byggde en särskild relation 

med de som kom då det alltid var samma personer som kom och att de då fick en relation och 

kunde pika och retas lite med varandra. 

Med cykelklubben var det ju också mycket att man fick en relation så man pikade och retades 

mycket och byggde liksom en kaxighet sådär. Så det blev mycket socialt och roligt och så blir det 

ju att man pushar sig själv på ett helt annat sätt också.(Johanna) 

Sen nämner hon även att det är den personliga utvecklingen som lockar av att vara ledare och att 

detta är en utmaning då hon inte anser sig själv vara en ledarskapsperson. 

Att hon trivs så bra med att vara ledare i den gruppen är det sociala, just det att man fick en 

särskild relation till de som var med. 

Att man kaxar så mycket och bygger den här relationen. De är ju så jävliga så att det finns ju inte 

haha. Jag hade ju många som tyckte att det var riktigt jobbigt ibland. Jag fick ju en instruktion och 

det var ju att det skulle vara så jäkla jobbigt så det var ju bara roligt, man kunde ju liksom bara 

lägga på och lägga på köra fortare och så där, det var ju skitkul! (Johanna) 

Så vad gäller denna grupp så tyckte hon inte att det fanns något negativt med att vara ledare, det 

var väldigt roligt och kul att få bli tillfrågad om att få vara ledare tyckte hon och säger att: 

”Man kände sig utvald.” 

Då Johanna även är van att få en mindre ersättning för andra spinningpass hon är ledare för så 

framkom detta på ämnet med motivation: 

Jag tror för att motivationen ska finnas kvar ordentligt tror jag man måste känna att man får lite 

cred. Det är så synd att allt handlar om pengar nu för tiden men om man får ersättning så vill man 

känna att man får rätt ersättning för den tid man lägger ut. (Johanna) 

Hon menar då att även om man tycker det är roligt kan man inte ta på sig för mycket utan att man 

får något mer tillbaka. 

Reglering. Hon säger att hon använde sig mycket av ironi och kaxighet för att motivera 

och trigga deltagarna att ta i, mycket av detta var möjligt p.g.a. den relation som de hade byggt. 

Exempel på fraser som sades ibland: ”Och så blir det ju ibland man säger gud, kan ni inte bättre 

eller? Hörni det där är inte 50 %?” 

På frågan om på vilket sätt deltagaren fick vara med och bestämma över hur en träning 

planerades och utfördes så var hon var noga med att ofta fråga hur de ville ha passen, vad de ville 

köra och vilken typ av musik de ville ha. ”Spinning blir väldigt avgörande för om man tycker om 

musiken eller inte” säger hon. Gruppen var ofta eniga och de hade löpande kontakt på Facebook 
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för att diskutera kommande pass och så var hon noga med att poängtera att de kunde ge förslag 

till henne. 

På frågan om vilket ansvar deltagarna kunde få ta så var det endast över deras egen träningseffekt 

då man sitter för sig själv och kan cykla försiktigt, hon säger: ”Nej det blir ju vad du gör det till, 

du får ju fegcykla om du vill men då tränar du ju inte så mycket.” 

Beteende. På frågan vilket inflytande hon hade i att planera verksamheten hon driver 

tycker Johanna att hon var helt fri att göra och planera som hon själv ville, det var ingen som lade 

sig i varken ifrån cykelklubben eller träningsanläggningen. Men hon vill gärna ha input ifrån 

deltagarna vad det är de gillar och föredrar för att man ska få med sig de på passen. 

 

På frågan om hur hon skulle beskriva sitt ansvarsområde vad gäller att planera träningen så sa 

hon: ”Där har jag fullt inflytande, det är jag som lägger upp allting.” 

5.1.4 Jonathan 
             Motivation. Jonathan som främst är ledare för vuxna nybörjare drivs av att skapa 

glädjetillfällen för andra och det gärna inom MTB som han själv tyckte var så himla roligt. Då 

det fanns ett tomrum i staden vad gäller organiserad träning för MTB så bestämde sig han och en 

kompis att starta upp en förening, just för att få till organiserad träning för andra. Han drivs även 

av att jobba i projekt och att starta upp saker för att sedan lämna över dem till andra. Han säger 

också:  

Det var just det att skapa tillfällen för folk att träffas och ha kul tillsammans och att folk skulle få 

uppleva det där man själv upplevde första gången man kom ut i skogen. Att det är ju inte så himla 

svårt. Det är ju inte det. Det är ju egentligen bara att ge sig ut i skogen. (Jonathan) 

På frågan om det fanns något som gjorde att han trivdes mindre bra med att vara ledare för 

gruppen förklarar han själv:  

Jag tappade motivationen lite då det blev mer ett måste, jag kände litegrann att jag lever ju på 

motivation och inspiration och när man märker att andra runt omkring sig inte tar det på lika stort 

allvar eller vad man ska säga, jag har ju även en stor pliktkänsla liksom. Har man tagit på sig att 

göra någonting ja då gör man det också. När man märker att folk i sin närhet inte resonerar på 

samma sätt och det blev liksom intressekonflikter runt liksom, motivation svek liksom över 

huvudtaget liksom. (Jonathan) 

Han tappade motivation lite när han såg runt omkring sig att andra svek sina uppdrag som de tagit 

på sig och att medlemmar i föreningen började kräva mer och mer saker.  Desto större klubben 

blev som växte väldigt snabbt under dessa tre år, från 50 medlemmar till ca 300 så kom det upp 

andra frågor och diskussioner. 

Nu får jag åka till onsdagsträningen igen trots att det egentligen var någon annans tur och nu har 

jag varit där 6 veckor i rad för tredje året i rad. Nånstans här så nej jag vet inte. Det blev liksom 

för mycket samma, samma sak hela tiden. Där någonstans började det liksom svika lite. Sen blev 

det ändå lite interna konflikter både i ledargruppen och det här skapade ju ett missnöje. (Jonathan) 

Reglering. För att motivera sina aktiva han hade ansvar för så försökte han skapa 

variation från vecka till vecka. Variation inom rimliga gränser. Han säger: ”det kan vara bra att 

variera träningsrundor och vad man tränar på.” 
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På frågan vilket inflytande de aktiva hade i att vara med och bestämma hur träningen skulle se ut 

svarar han: 

I klubben var man inte med och bestämde alls. Vi ledare hade ju förslag som vi kom med till 

träningen. Det var ganska så odemokratiskt egentligen. Men det var ju också väldigt många som 

var nya i sporten, det hade ju varit skillnad om man körde en elitträningsgrupp bestående av ***, 

*** och ***. Då hade man ju absolut satt sig ner inför en säsong och planerat, vad behöver vi 

göra, hur ska vi göra det och när ska vi göra det? Men nu var det ju mer fokus på lustfylldhet och 

ja det ena med det fjärde. (Jonathan) 

Och på samma sätt resonerar han vad gäller vilket ansvar de aktiva fick ta under träning. ”Nej, vi 

skötte det åt dem, vi såg det som en service som vi erbjöd, de kom och var med och ja så det var 

vårt jobb egentligen.” 

Beteende. När han beskriver sitt ansvarsområde i ledargruppen så beskriver han att han 

var den som höll i ansvaret, dock var det inte han som planerade vart alla grupper skulle cykla 

utan det fanns alltid någon annan på plats som hade ansvar och en plan för träningsgruppen. 

Jonathan schemalade att det fanns personer på alla platser och att någon annan än han stod och 

pratade inför grupperna. Han säger: ”Att det även kunde vara någon annan som kunde stå där och 

informera t.ex. att idag har vi tre grupper och det är de här och de kommer cykla så här o.s.v.” 

 

Han tycker att samarbetet fungerade bra men att det är svårt när det är ideella krafter att ställa 

krav.  

Ja men i det stora hela så funkade det ju ändå väldigt bra måste jag säga. Äh hm, absolut. Alltid 

sådana här grejer när det är ideell verksamhet att ställa krav och så är svårt liksom och sånt där, 

jag vet inte. Men i det stora hela funkade bra tycker jag. (Jonathan) 

Han lyfter att något man kunde ha gjort bättre är att vara tydligare inom ledargruppen och han 

tror att klubben växte för fort och att organisationen inte hängde med. Man skulle haft ramarna 

klart tidigare av vad man kan förvänta sig av olika roller inom organisationen. 

5.1.5 Annika 
             Motivation. Annika tycker det är så roligt att hålla på med det här när man ser att det 

man gör uppskattas både ifrån övre styrelse och ifrån aktiva cyklister som man själv arbetar för. 

Hon tror det är viktigt att man har ett bra stöd uppifrån styrelsen och att de tror på det man vill 

göra och utveckla. Hon poängterar hur viktigt det är att få bekräftelsen från båda hållen. 

Från förbundet ja, både styrelse och kansliet har varit grymt. Det har funkat så jäkla bra, och det 

saknade vi förut. Då var det liksom det är jättekul att ni utvecklar och driver detta framåt men gör 

som vi vill. Så liksom hehe jo men gör, men gör inte som ni vill utan som vi vill. (Annika) 

Annika tycker om utvecklingen och när det händer saker, när det går framåt. 

Jag brukar tänka det att om jag i framtiden tittar tillbaka på det här så vill jag kunna se på det att 

jag tillhörde den där lilla gruppen med människor som valde att bryta ett invant mönster och att 

bygga upp någonting nytt. (Annika) 

På frågorna om det är något som hon trivs bra eller mindre bra med att vara ledare i denna grupp 

lyfter hon att det som är bra är att det är en tight grupp och att samarbetet då fungerar mycket bra. 
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Det som är mindre bra är när man får skällning när man själv inte tycker att man gjort sig förtjänt 

av det, eller när folk börjar kräva alldeles för mycket av dem som redan gör mycket. 

Eller att folk kräver och kräver för det är många som eller många ska jag inte säga, men det finns 

ju de som tycker att det borde göras fler mindre tävlingar till exempel och då lägger de det som så 

att ni tre som sitter där ni kan väl göra några fler till. Haha. Då kan man bli lite trött. Hehe. 

(Annika) 

När hon funderar på hur hon egentligen började som ideell ledare då hon själv aldrig varit aktiv 

inom idrotten så säger hon att: 

Ska jag titta tillbaka så kan jag se att det har gått i arv då mina föräldrar också var väldigt 

engagerade i det här tidigare och sen blev det liksom att jag klev in och nu är min bror också 

engagerad i grengrupp och som ledare och så där. Just det där ideella engagemanget har ju gått i 

arv lång tid tillbaka. (Annika) 

Reglering. För att hålla de aktiva motiverade så försöker hon vara så väl förberedd som 

möjligt och som hon säger: ”vi försöker ju att kratta i manegen.” 

Hon försöker lyfta frågor och svara på dem när cyklisterna kommer med sådana, men hon jobbar 

även med att förekomma så att vi ställer frågor som till exempel vill ni göra det här och så här? 

Hon tror att det gäller att visa att man finns där för dem och säger: ”vill ni göra det här och ja vi 

visar ju att vi finns och att vi finns som ett stöd att vi är villiga att hjälpa till.” 

På frågan om hur delaktiga de aktiva får vara i processen svarar hon att de försöker tillmötesgå 

dem så mycket som möjligt och strategin för hur de är involverade beskriver hon så här: 

Det är både och, de hör av sig om det är något som de undrar över och då brukar vi fånga den 

pucken och hjälper till och försöker få fram ett svar på det där om det nu är en fråga och ibland är 

det omvänt att vi går ut med en information så att de ska veta vad som gäller. Men det är 

samtidigt en frustration ibland för att man kan skicka ut information och folk läser inte och så 

ställer de frågor och bara men du, du har ju redan fått den här informationen, läs! Haha. (Annika) 

Hon tror det är viktigt att gruppen känner en samhörighet och att man gör dem involverade i 

verksamheten. 

Beteende. Ett citat hon kan repetera för sig själv ibland är något som styrelsen över henne 

har sagt någon gång som hon har tagit med sig och det brukar hon tänka på. 

För det brukar faktiskt *** säga, kom ihåg att det ska vara kul det ni håller på med för tycker man 

inte att känns kul utan bara blir en belastning är det dags att fundera på om man antingen ska 

lägga av eller om man ska sänka ribban lite för vad man vill åstadkomma. (Annika) 

Samarbetet inom ledargruppen tycker hon fungerar väldigt bra, med en rak kommunikation där 

de vet var de har varandra och det är bra och förklarar det så här: ”Vi vet var vi har varandra så vi 

behöver inte, det är aldrig någon katten kring het gröt eller så.” 

Stödet uppifrån är klockrent säger hon, väldigt bra. Ledargruppen får gärna komma med nya 

idéer och om det passar inom riktlinjer och ramar för verksamheten så tas det ofta emot positivt.  

5.1.6 Oscar 
             Motivation. Det som stimulerar Oscar är att se glöden i barnens ögon, att se glädjen 
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samtidigt som han själv vet hur roligt det är att åka ett trevligt parti singletrack eller liknande. Att 

se den reaktionen även hos barnen att de tycker det är kul och att när de själva märker att de 

utvecklas och klarar fler svåra partier än de gjort tidigare förklarar han så här: ”Just att de tycker 

det är kul och när man ser att de själva märker att de utvecklas att de klarar en backe de själva 

inte klarat tidigare eller ett stökigt parti eller vad det nu kan vara.” 

På frågan vad som han trivdes bra med att vara ledare i gruppen sammanfattar han att det var så 

enkelt att hitta ersättande ledare när man själv var tvungen att stå över då de var ett gäng som 

oftast var ledare och alltid var med vilket han tyckte var väldigt bra. 

Vi var ett gäng ledare ja som ofta var vi med allihop men man kunde ändå ja av olika anledningar 

vara frånvarande ifrån träningen och just den känslan att det finns möjlighet att vara sjuk eller 

borta är ju rätt skönt faktiskt, att man har det stödet ifrån andra. (Oscar) 

Det som var mindre bra och gjorde att motivationen sjönk på slutet var att ungdomsgruppen 

ebbade ut då folk slutade av olika anledningar. Det märktes på ungdomarna att ju färre de blev 

desto mindre roligt tyckte de att det var. Motivationen sjönk hos Oscar mer och mer desto färre 

barn som dök upp på träningarna. 

Det blev en ganska tunn grupp och ja den dog ut av sig själv då, ungdomarna tyckte det var roligt 

att köra när det var ett gäng och när det blev färre och färre så ebbade det ut. Så visst de sista 

månaderna var det ju, motivationen sjunker ju såklart när det är få barn som dyker upp. (Oscar) 

Han lyfter att i små klubbar kan det vara svårt att få tag på ideella krafter då många är 

individualister och ser till sin egen träning. 

Jag tror ju att i slutändan så är det inom cyklingen och vår klubb och vissa andra småklubbar 

också så är det svårt att få folk att engagera sig ideellt. Det är väl det som tröttar ut många ledare 

och funktionärer att det är svårt att få ihop folk som vill leda och engagera sig i 

klubbverksamheten. Det är många individualister som ser till sin egen träning så att det är i alla 

fall det vi brottas med i vår klubb. (Oscar) 

Reglering. För att motivera de aktiva så försökte han ha en positiv attityd och arbeta med 

beröm och coaching. Då det är en sport som hör till att man ramlar och får lite skrapsår så gäller 

det att ha en lättsam inställning och väldigt familjärt. Han tycker även att det märktes på 

föräldrarna att det var en lättsam inställning, det var ingen som stod och skrek i skogen för att 

någon skulle bli proffscyklist utan föräldrar som var med hade också en bra inställning. Även då 

det var en ålderskillnad i gruppen då de var mellan 6-11 år ungefär och olika kunskaper så fanns 

möjligheten att dela upp gruppen under passet för att det skulle passa alla. 

Vi såg till att vi var på samma plats men att de äldre fick köra på i lite högre tempo om det t.ex. 

var en rund slinga så fick en grupp ta två varv och den andra ett. Eller att vi hade vissa områden 

där vi övade teknik och då kunde en grupp vara på ett speciellt ställe och en annan längre bort där 

det var en annan typ av terräng. Men ja man höll sig ganska nära varandra, men visst det gjorde vi 

utefter deras förutsättningar. (Oscar) 

På frågan hur de aktiva fick vara med och bestämma förklarar han att de alltid hade en samling i 

början av passet där de kunde yttra sina önskemål om vart de skulle cykla och träna denna dag. 
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Vi hade väl 5-6 olika ställen i närområdet som vi körde på och det kunde ju vara allt ifrån 

specifika slingor de önskade eller ett visst moment som drop, stenpartier, rötter eller vad det nu 

kunde vara. Vi hade väl alltid en kort genomgång innan vi stack ut.  (Oscar) 

Under passets gång så jobbade de inte så mycket med att någon av de aktiva fick ta ansvar mer än 

att man hade eget ansvar över vart man cyklade i avseende med sin omgivning så som löpare, 

hundägare eller trafikregler i trafiken. Men det hände att någon äldre fick cykla först och leda 

gruppen och att man då hade en som var uppsamlare på slutet som såg till att alla kom med. 

Beteende. Inom ledargruppen hade de delat ansvar, men då Oscar var relativt nyinflyttad 

och inte kände till omgivningarna så jättebra så litade han mer på de andra vad gäller den biten. 

På frågan hur samarbetet med styrelsen fungerade så säger han att de fungerade bra och de var 

bara glada att det fanns en fungerande ungdomsverksamhet och de hade inga direkta riktlinjer att 

arbeta efter mer än att barnen skulle respektera varandra och visa hänsyn mot övriga. 

Så det var positivt sett ifrån styrelsen och det gavs inga generella större riktlinjer ifrån styrelsen, 

inte mer än att vi såg till att äh dom beter sig okej mot varandra och i trafiken så vi inte skapar 

några tråkiga rubriker.(Oscar) 

5.2 Analys 
I detta stycke analyserar jag resultaten vilket innebär att jag utifrån tematiseringen motivation, 

reglering och beteende visar upp likheter och olikheter mellan respondenternas svar. 

5.2.1 Motivation 
Enligt SDT finns det tre typer av motivation. Det är amotivation, yttre motivation och inre 

motivation. Enligt mina respondenters utsagor kan jag konstatera att alla i undersökningen har 

beskrivit en inre motivation. Det går dock att särskilja olika faktorer hos respondenterna för att 

främja inre motivation. Dessa faktorer går att se i nedanstående tabell. Alla respondenter förutom 

Johanna har förklarat att den främsta faktorn är att se responsen hos de aktiva och ge inspiration 

till de aktiva. Det handlar om att göra det roligt för de andra och skapa glädjetillfällen lika gärna 

som att se hur de tycker om att utvecklas. Johanna som leder spinningpass för en cykelklubb 

tycker att aktiviteten i sig är så rolig samtidigt som hon får se hur andra jobbar hårt och pusha 

dem. Johanna tycker aktiviteten i sig är så rolig att hon vill fortsätta med detta medan de andra 

ledarna får något slags stimulans av att skapa glädje och se hur de aktiva utvecklas.  
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Diagram 1. Motivation: Faktorer som stödjer inre motivation.  

 

I diagram 1 framgår att det främst är att se glädjen hos deltagarna och att ha ett bra stöd ifrån 

övriga ledare och styrelse och att det kan kopplas ihop med deras inre motivation.   

På frågan om vad som gör att de trivs bra med att vara ledare i sina grupper så är stödet runt 

omkring viktigt och det kan även dras paralleller till motsatsen, att det man inte trivs med i vissa 

grupper är att man har dåligt stöd runt omkring sig och mycket blir ett måste och man känner sig 

oersättlig.  

Enligt självbestämmandeteorin så ökar den inre motivationen ju mer ägande man har på sitt 

beteende vilket kan bekräftas av att tre av respondenterna uppger att det började med att det 

saknades ordentlig organiserad verksamhet inom området och att sen se hur det utvecklas är 

motiverande. Vilket även ytterligare styrks av att motivationen hos Andreas, Jonathan och 

Annika uppger att det är intriger och interna intressekonflikter eller att man får skällning gör att 

det blir mindre motiverande. Även tycker Jonathan och Annika att när personer börjar kräva för 

mycket, antingen kräva att mer uträttas av personer som redan gör mycket eller kräva pengar och 

saker gör en less. Detta kan relateras till att det kan upplevas som att det man gör är mindre 

självvalt då andra även vill yttra sig. Johanna och Jesper säger att det inte är något negativt med 

att leda gruppen.  

Annika är den enda som uppger att hon minns att hennes engagemang för ideellt arbete delvis har 

gått i arv från hennes föräldrar genom barndomen och tror att det kan påverka vilka som 

engagerar sig.   

5.2.2 Reglering 
SDT beskriver reglering med fyra olika typer: yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad 

reglering och integrerad reglering. Dessa kan kategorisera vilken strategi ledarna har för att 

bemöta sina adepter. Enligt undersökningens resultat beror regleringen på vilken typ av grupp 

man har ansvar för. Jesper och Johanna som har hand om vuxna är mer drivande i sin feedback 

och pushar på vilket just då kan ses som en introjicerad reglering medan bemötandet överlag för 
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gruppen lutar åt integrerad reglering. Även Jonathan som ansåg att det var deras jobb att ta fullt 

ansvar för träningarna då deltagarna var nybörjare kan kategoriseras in i samma regleringstyp. 

Andreas och Oscar arbetar mer med att vara glada och positiva då det är barn och ungdomar de 

ansvarar för och arbetar för att det ska vara roligt.  

Annika tillsammans med Jesper tycker det är viktigt att vara förberedd och att ha en plan för att 

det ska kännas mer motiverande för deltagarna. Deras strategi liknar mer integrerad reglering och 

öppnar därmed upp för att deltagarna ska få vara involverade och delaktiga vilket troligen 

kommer att få dem att känna sig mer motiverade. 

På frågan vilket inflytande de aktiva har att bestämma över hur träningar skulle se ut och 

innehålla så var det bara Jonathan som sa att där hade de inget inflytande och då främst för att 

många var nya och osäkra inom sporten. Övriga försökte till viss del att lyssna av hur grupperna 

ville ha det och vad de ville göra men ändå anpassa det efter vad de bör träna på. 

Diagram 2. Reglering: Graden av inflytande hos deltagarna. 

 

I diagram 2 syns det tydligt att det är vanligast att man försöker involvera gruppen i att bestämma 

och planera träningar vilket ökar möjligheterna för deltagarna att känna att man är delaktig vilket 

enligt teorin skulle räknas som identifierad eller integrerad reglering. 

På vilket sätt aktiva får ta ansvar under en träning så svarar hälften att det sker genom att man får 

visa respekt och ta hänsyn till övriga som rör sig i skogen eller trafiken. Johanna och Jesper 

svarade att aktiva hos dem inte fick ta något ansvar alls medan Annika tycker det är viktigt att 

aktiva får känna samhörighet och att de är involverade i verksamheten. 

Andreas och Oscar sa att ungdomarna i deras grupper kan få ta ansvar genom att leka följa John i 

skogen samt att man cyklade på led där en var ledare och någon var uppsamlare och såg till att 

alla kom med. 

5.3.3 Beteende 
Beteendet är enligt självbestämmandeteorin graden av hur kontrollerat ett val är. I detta fall hur 

kontrollerade ledarna är ifrån styrelse eller andra involverade i ledargruppen. Då flera av 
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respondenterna även suttit med i styrelsen så har samarbeten på den nivån ansetts fungera bra. 

Det är fem av de som haft styrelseuppdrag eller suttit med i ledning på något sätt samtidigt som 

de var ledare och alla dem anser att samarbetet har fungerat bra mellan ledare för träningsgrupp 

och uppåt mot styrelse. Johanna som inte sitter med i någon styrelse fick planera sin verksamhet 

helt fritt, men hon sökte gärna input ifrån deltagarna hur de ville ha träningspassen. Men uppifrån 

både träningsanläggning och cykelklubb var det inga riktlinjer, förutom att det ska vara jobbigt. 

Diagram 3. Beteende: Ledarnas egenkontroll. 

 

I diagram 3 visas tydligt att alla ledarna var fria att styra sina val själv vad gäller träningar och 

ledarskap. 

På frågan hur samarbetet fungerar inom ledargruppen har alla svarat ett det är ett bra samarbete 

överlag förutom Johanna som agerar ensam och således inte kunde svara på den frågan. Jesper 

säger att de har en tight grupp och har delat ansvar som fungerar bra, detsamma kan man tolka 

Annikas svar med att de har en tight kommunikation. Annika säger även att nya idéer är 

välkommet ifrån övre styrelsen vilket gör att hon tycker samarbete fungerar bra.  

Andreas tycker att man kan arbeta mer med teambuilding för att ytterligare stärka samarbeten och 

då med tanke på att de denna säsong utökat antalet ledare och många är nya ansikten. 

Gemensamt för alla ledare är att de är fria att planera som de vill, endast styrda mot några få 

riktlinjer. 
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6 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka ideella ledare vad gäller deras motivation, reglering och 

beteende med hjälp av självbestämmandeteorin. I första avsnittet diskuterar jag mina resultat i 

relation till tidigare forskning. I det andra avsnittet framför reflektioner om metoden, vad gjordes 

bra och vad kan göras bättre till nästa gång. I tredje avsnittet presenteras tankar och idéer för 

framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka ideella ledare i mindre cykelföreningar, mer specifikt har 

dessa frågeställningar använts: 

1. Hur beskriver ledare sin motivation? 

2. Hur förklarar ledare olika typer av reglering för att motivera sina följare? 

3. Hur uttalar sig ledarna gällande graden av självvalt beteende i sitt ledarskap? 

För forskningsfråga ett visar resultaten att alla ledare beskriver att de är motiverade av en inre 

motivation. Det stämmer bra överens med det som Schoug (2014) skriver i sin studie att ledarna 

redan brinner för sakfrågorna eller föreningens aktiviteter som det är i denna undersökning. 

Schoug skriver vidare att när det är ideella ledare så finns ingen lön att koppla samman med 

motivationen utan att man får hitta andra strategier att organisera arbetet för att stimulera en inre 

motivation. Enligt mina resultat sker detta genom att se till att ledarna har bra stöd runtomkring 

sig och att de inte känner sig oersättliga, att se bekräftelsen och glädjen hos deltagarna, sociala 

faktorer och att se utvecklingen hos deltagarna. 

Enligt självbestämmandeteorin så ökar den inre motivationen ju mer självvalt ens val är, att 

känna att man har olika alternativ och får en chans att välja själv styrks även i mina resultat av att 

50 % av respondenterna var med och startade upp föreningarna själva för att det saknades någon 

sådan verksamhet. Det är verkligen ett självvalt beteende och visar på inre motivation. Likaså 

bekräftar det i de fallen det fanns konflikter eller skäll så minskar graden av självvalt beteende 

och då minskade motivationen hos respondenterna. Stämmer väl med det Deci & Ryan skriver: 

”Thus, we suggest, intrinsic motivation will be operative when action is experienced as 

autonomous, and it is unlikely to function under conditions where controls or reinforcements are 

the experienced cause of action” (1985, s. 28). 

Annika visade på en intressant utsaga som inte bekräftas genom teorin eller tidigare forskning 

och det är på vilket sätt ett ideellt engagemang kan växa fram hos en individ genom barndomen 

och hur ens föräldrar har varit engagerade. 

På undersökningens andra forskningsfråga visar studiens resultat att ledarens ledarstil och 

bemötande kan styra reglering hos aktiva. Ledarskapet varierar från vilken typ av grupp man har. 

Detta i samförstånd med vad Isberg och Lindblad (2007) uppvisar i sin forskning. Resultaten 

visar på att man tenderar att använda mer pushande feedback om det är vuxna personer, men ett 

öppet och familjärt bemötande om det är barn och ungdomar, vilket även bekräftas av RF (2009) 

idrotten ska alltid utveckla individen i färdigheter som sociala, fysiska, psykiska och kulturella 

utveckling, med denna strävan har de ideella ledarna en mycket stor betydelse för den aktive 

individen. Resultaten visar på att man i största mån involverar deltagarna med ett visst inflytande 

över vilket innehåll det ska vara i träningarna. Det gör att gruppen och individerna kan känna sig 

delaktiga och att dem även får en valmöjlighet. Vilket skulle få deltagarna att sträva mot 
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identifierad reglering som har en anknytning till yttre motivation men ändå med en viss 

delaktighet (Josefsson & Lindwall, 2010). 

På undersökningens tredje forskningsfråga visar undersökningens resultat att alla ledare får 

utrymme att agera fritt i sin verksamhet. Det finns ramar för verksamheten att hålla sig inom men 

styrelser och övriga ledargrupper är inget som respondenterna ser som något som påverkar deras 

möjlighet att styra sitt eget ledarskap. Det resulterar till att ledarna får en bra inre motivation. Det 

bekräftas av det som Hassmén och Hassmén (2010) skriver: ”För stärkande av individens 

upplevelse av autonomi kan man öka möjligheterna till medinflytande och självbestämmande” 

(s.261). I resultaten framkom också att bekräftelser är viktigt att få både ifrån de deltagande men 

även ifrån övriga ledare för att stimulera motivation. Det stämmer bra med vad RF:s tidigare 

ordförande sagt i en intervju att en trolig förklaring kan vara att ledarna i den dagliga 

verksamheten ofta får daglig positiv återkoppling (Hassmén & Hassmén, 2010). Med detta menas 

att ledare i styrelser troligen inte får bekräftelser så ofta och att det kan påverka motivationen. 

6.1.1 Slutsats 

Undersökningens resultat kan vara till nytta även i andra verksamheter där man agerar som ideell 

ledare men i synnerhet är resultaten nyttiga för andra idrottsföreningar och främst till ledarna 

eller styrelsen att ta i beaktande. Då tidigare forskning visar på att man som ideell ledare går in i 

ett engagemang med en inre motivation så måste man som förening hitta vägar för att stimulera 

denna inre motivation (Schoug, 2014). Undersökningens resultat visar att denna stimulans är 

möjlig genom att man låter ledarna få agera fritt inom vissa ramar. Det är viktigt att ledarna 

känner ett bra stöd runt omkring sig, så att engagemanget inte känns som en måste-uppgift utan 

att om man är sjuk eller tillfälligt borta så ska det vara okej och inte kännas skuldfyllt. Det är 

även viktigt att få bekräftelser både ifrån aktiva och ifrån styrelsen samt att man känner en social 

samvaro. Detta stämmer bra överens med SDT om att ju mer styrt ett beteende är desto mindre 

motivation infinner sig, men också att sociala faktorer också är viktiga för motivationen (Deci & 

Ryan, 1985). Detta är konkreta tips som min undersökning kan bidra med, stärkt genom tidigare 

teori och forskning. 

6.2 Metoddiskussion 
När studien nu är klar så finns det alltid vissa lärdomar att ta till sig samt mycket att reflektera 

över vad jag gjorde bra och vad som kunde har gjorts bättre. Då detta varit en c-uppsats och tiden 

varit begränsad till tio veckor så har det fått styra vissa val. Mina intervjuer skedde över telefon 

förutom den första intervjun och hade jag haft mer tid så hade jag försökt få till ansikte-mot-

ansikte-intervjuer för att få möjlighet att snappa upp mer detaljrik information då man kan 

studera respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Men genom att intervjuerna är gjorda på 

telefon har jag istället hunnit med att utföra allihop och fått ett komplett urval för studien. 

Urvalet i studien representerar ett brett urval vilket är en styrka för undersökningens 

överförbarhet då studien omfattar ett urval med både män och kvinnor samt ett ålderspann på 26-

49 år. Det hade dock varit intressant att involvera fler ledare inom andra idrotter för att se hur det 

skiljer sig mellan idrotterna. 

Tidslängden på intervjuerna blev längre och längre för varje gång och det kan förklaras med att 

jag som intervjuare blev mer bekväm i situationen och således fick ut mer information i de längre 

intervjuerna, men samtidigt så gav samtliga intervjuer svar på undersökningens frågor. 
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6.3 Framtida forskning 
Detta ämne är väldigt brett och komplext, det är tydligt hur personer motiveras av olika faktorer 

och med den vetskapen skulle det vara intressant att ta reda på mer om varför personer slutar med 

sina ideella engagemang. Det skulle även vara intressant att följa upp det som framkom i 

rapporten att en av respondenterna reflekterat över hur uppväxten och den miljön har påverkat för 

sitt egna ideella engagemang. Så att ta reda på ideella ledares bakgrund skulle vara ett mycket 

intressant ämne som skulle fylla ett tomrum i nuvarande forskning. 

För att komplettera denna studies resultat hade det varit intressant om det görs framtida forskning 

på samma ämne men där man undersöker ledare inom andra idrotter för att få en bredare 

kunskap. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

Skulle du kunna berätta lite om dig själv, ålder, sysselsättning, fritidsintressen? 

Hur länge har du varit ledare inom verksamheten och har du haft några tidigare erfarenheter av 

ideellt ledarskap? 

Tema 1 – Typ av motivation?  
Inledningsfråga: Vad stimulerar dig inför en träning, vad är det som får dig att gå dit och vara 

ledare?  

Följdfråga: Vad är det som gör att du trivs med att vara ledare i denna grupp?  

Följdfråga: Finns det något som gör att du trivs mindre bra med att vara ledare i denna grupp?  

Tema 2 – Typ av reglering 

Inledningsfråga: Hur gör du för att dina aktiva ska bli så motiverade som möjligt på träningen?  

Följdfråga: På vilket sätt får de aktiva vara med i bestämmandeprocessen över hur en träning 

planeras och utförs? 

Följdfråga: På vilket sätt får de aktiva ta ansvar under en träning? 

Tema 3 – Typ av beteende?  
Inledningsfråga: Hur skulle du beskriva ditt ansvarsområde och vilket inflytande du har i att 

planera verksamheten du är ledare i?  

Följdfråga: Hur ser samarbetet ut mellan dig som ledare och styrelsen eller eventuell ledargrupp 

angående dina träningar där du är ledare?  

Följdfråga: Hur skulle samarbetet kunna bedrivas på något annat mer förmånligt sätt för att passa 

dig och din verksamhet? 

Önskar du tillägga något till intervjun, till ovanstående frågor eller i övrigt? 

Tack för din medverkan! 

  



Bilaga 2 

 

Intervjubrev 

Hej! 

Jag heter Jakob Björklund och läser sista terminen av sex på Karlstads Universitet. Jag läser 

programmet idrottsvetenskap med inriktning coaching. Denna termin ska jag utföra en 

undersökning som ska mynna ut i mitt examensarbete tillika C-uppsats. Ämnet jag behandlar är 

motivation hos ideella ledare inom idrott och främst cykelsport. 

Tack för visat intresse och jag är glad att ni vill ställa upp på intervjun för min undersökning. 

Intervjun är givetvis frivillig och anonym. All information kommer jag behandla konfidentiellt 

och kommer avidentifiera er i slutgiltig uppsats. Inget ska kunna kopplas tillbaka till er som 

personer. Ni kan när som helst be om att få avbryta intervjun om ni skulle vilja. 

Intervjun tar mellan 30 och 45 minuter och kommer ske genom skype alternativ telefon, samt att 

den kommer spelas in då jag behandlar materialet i efterhand. De inspelade intervjuerna kommer 

att sparas, men på plats där ingen utomstående kan få tag på dem. 

Resultatet kan ni sedan få ta del av som en rapport som kommer finnas tillgänglig offentligt. 

Tack igen! 

Mvh 

Jakob Björklund 

Idrottsvetenskap med inriktning coaching, Karlstad universitet 

 

 

 


