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Deltagande föreningar, ledarnivå – 
beskrivning av verksamhet och 
uppfattning om motionsidrott 
Åsa Bringsén 

Enkätstudien fokuserade på föreningsperspektivet utifrån 
ledares beskrivningar av och uppfattningar om verksamheten. 
Ledarenkäten var ett komplement till styrelseenkäten och 
skapade förutsättningar att beskriva och reflektera över 
kontextuella faktorer utifrån ett mer verksamhetsnära 
perspektiv. Ledarenkäten bestod av följande innehåll: 

• Bakgrundsfrågor
• Ledarrollen och egen idrottsverksamhet
• Verksamhetens karaktär på föreningsnivå
• Föreningens utmaningar och prioriteringar
• Motionsidrott

Alla deltagande föreningar (35 föreningar) informerades om 
studien och fick möjlighet att informera sina ledare själva, eller 
bistå med kontaktuppgifter till ledare så att ansvarig forskare 
kunde informera föreningarnas ledare om studien. På grund av 
en låg svarsfrekvens presenteras resultatet som en kvalitativ 
sammanfattning, med utgångspunkt från svarens 
medianvärde(md), som kunde variera mellan värde 1-6, i 
kombination med svaren på enkätens kompletterande öppna 
frågorna. 

Resultat 
31 ledare besvarade enkäten och tillsammans representerade 
de 11 föreningar. Fem av föreningarna var hemmahörande i 
Skåne, tre i Halland, två i Småland och en i Blekinge. 23 av de 
deltagande ledarna var engagerade i lagidrottsföreningar 
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medan övriga 8 var verksamma inom individuell 
idrottsverksamheter. 14 av respondenterna var kvinnor och 17 
var män. En majoritet av dem (n=22) var eller hade varit 
idrottsligt aktiva och hade erfarenhet av att vara ledare för eget 
eller egna barn (n=27). Nio av dem hade varit ledare i mindre 
än två år, åtta i 2-5 år, sju i 5-10 år och slutligen sju i mer än 
10år. 

Ledarrollen och den egna idrottsverksamheten 
Resultatet visade att de flesta respondenter hade positiva 
upplevelser av det sammanhang som de var verksamma i som 
idrottsledare. Utifrån svarens medianvärde så ansåg 
respondenterna till exempel att uppdraget som ledare var 
roligt och att de hade tillgång till det stöd och de resurser 
(kollegialt stöd, administrativt stöd, ledningsstöd, 
materialtillgång och resurser för övrigt) som de behövde 
(md=5-6). Resurser i form av anläggning/lokalers 
funktionalitet skattades dock lite lägre av respondenterna 
(md=4). Resultatet visade också att ledarna kände att de hade 
inflytande i föreningen och att deras arbete värderades högt 
(md=5). De flesta fick dock ingen ersättning för sitt arbete som 
idrottsledare (md=1). Medianvärdet för ledarnas deltagande i 
verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete var relativt högt 
(md=4). Resultatet visade att ledarna deltog i 
verksamhetsutveckling/kvalitetsarbete i form av till exempel 
återkommane ledarträffar, specifika satsningar i projektform, 
utbildningsinsatser, framtagande eller utveckling av 
styrdokument och kvalitetsarbete relaterat till forskning. 

Svaren visade att respondenterna i stor utsträckning arbetade 
med de aktivas idrottsliga utveckling (md=5) men också 
fokuserade på sociala aktiviteter (md=4). Exempel på sociala 
aktiviteter relaterade mer eller mindre till den idrottsliga 
verksamheten för övrigt och inkluderade ofta ett socialt 
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sammanhang och något att äta. Resultatet visade också att 
ledarna fokuserade på de aktivas hälsa/välbefinnande (md=5). 
Fokuseringen på hälsa tog sig uttryck i form av kommunikation 
med de aktiva på olika sätt. Det kunde vara att genom samtal se 
och bekräfta den enskilda individen utifrån ett 
helhetsperspektiv på människa, miljö och hälsa. Det kunde 
också handla om relationella, kulturella, religiösa eller 
emotionella aspekter som ledare samtalade med de aktiva om. 
Ett positivt socialt klimat i verksamheten lyftes fram som 
betydelsefullt utifrån ett hälsoperspektiv. 

Ha roligt, röra sig för att må bra, vara kompis, 
skratta och uppmuntra. 

Hälsoaspekter relaterades också till olika budskap om sunda 
levnadsvanors betydelse generellt och relaterat till träning 
specifikt. Ett hållbarhetsperspektiv på träning fanns också 
representerat bland svaren, då skadeförebyggande träning 
lyftes fram. 

Poängterar vikten av rätt kost och vila, 
rekommenderar träning för säsongsuppehållet och 
kompletterande träning. 

Ledarna arbetade till viss del systematiskt med att inhämta de 
aktivas synpunkter och önskemål (md=3) och även här 
relaterade respondenterna till kommunikation på olika sätt. 
Årliga eller terminsvisa samtal med de aktiva individuellt, men 
även gruppsamtal med alla aktiva eller representanter för 
gruppen, var exempel på hur ledarna arbetade för att ge de 
aktiva möjlighet att påverka verksamheten. Några använde 
enkäter för att samla in de aktivas synpunkter på 
verksamheten och andra belyste vikten av att i samband med 
den vardagliga kontakten mellan ledare och aktiva fånga upp 
synpunkter och önskemål från både aktiva och deras föräldrar. 
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Föreningens verksamhet generellt 
Ledarna uppfattade att föreningen de var verksamma i karak- 
täriserades av att alla aktiva deltog i verksamheten på lika vill- 
kor, oberoende av idrottslig förmåga (md=6), och i mindre ut- 
sträckning av en fokusering på de aktivas prestationer utifrån 
tävlingsresultat (md=3). Resultatet visade också att ledarna 
uppfattade att verksamheten karaktäriserades av en gemen- 
sam röd tråd (md=5) och en känsla av gemenskap (md=5). Det 
var inte lika självklart att alla ledare i föreningen kände till in- 
nehållet i styrdokument av betydelse (md=4) eller att verksam- 
heten karaktäriserades av ett kontinuerligt utvecklings- och 
kvalitetsarbete (md=4). I de kompletterande svaren betonades 
allas lika rätt att vara med i stor utsträckning och barnens rätt 
att ha inflytande över verksamheten. 

Alla verkar för att ge barnen en så bra tillvaro som 
möjligt å få känna att de tillhör föreningen/verk- 
samheten exakt lika mycket som oss ledare/före- 
ningen. 

Det ideella ledarengagemanget som karaktärsdrag lyftes också 
fram och ett socialt sammanhang präglat av till exempel glädje, 
kamratskap och gemenskap samt vänlighet och omhänderta- 
gande. 

Beskrivningar av och tankar om föreningens prioriteringar re- 
laterade i störst utsträckning till barn-, ungdoms- och breddid- 
rott. Allas lika värde lyftes fram och ett positivt socialt klimat 
med fokus på jämlikhet, gemenskap, glädje och långsiktighet. 

Att alla får vara med, alla är välkomna. Vi idrottar 
för att det är roligt och skapar ett livslångt intresse 
för idrott. 
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Anläggningsaspekter och träningsmöjlighet fanns också med 
som prioriterat område vid ett par tillfällen och vid ett tillfälle 
presenterades ett specifikt tävlingsarrangemang och ekonomi 
som prioriterade områden. Vid ett par tillfällen lyfte ledarna 
fram önskemål om att föreningen i större utsträckning borde 
prioritera rekrytering av både aktiva och ledare samt ett bre- 
dare engagemang bland de ledare som var engagerade i före- 
ningen. Ledares ensidiga fokusering på den egna verksamheten 
upplevdes vara en nackdel och mer fokus på utveckling utifrån 
ett längre perspektiv efterfrågades. 

Respondenterna höll i störst utsträckning med om att det var 
svårt att rekrytera ledare (md=5) och i minst utsträckning i att 
det var svårt att rekrytera aktiva, att verksamheten hade för 
många aktiva eller hade brist på pengar (md=3 för alla). I de 
beskrivande svaren lyftes dock utmaningar relaterat till rekry- 
tering av tjejer fram vid några tillfällen och problem med aktiva 
som slutar med idrott i tonåren (md=4). Utmaningar relaterade 
till anläggning och lokaler bejakades också i viss utsträckning 
generellt (md=4) men också specifikt i de kompletterande sva- 
ren. 

Motionsidrott 
Resultatet visade att de deltagande ledarna generellt sett var 
mycket positiva till motionsidrott på föreningsnivå (md=6). De 
ansåg att motionsidrott låg i linje med innehållet i RF:s doku- 
ment Idrotten vill och att det var en värdefull verksamhet gene- 
rellt. 

Positivt för ledare, spelare och hela föreningen. 

Nyttan motiverades bland annat med att samhället för övrigt 
präglades av höga prestationskrav, det ansågs bidra till positiva 
upplevelser av kamratskap samt rörelseglädje och var ett sätt 
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att rekrytera och behålla aktiva i verksamheten. 14 ledare hade 
deltagit i arbetet med att planera och/eller starta upp motions- 
aktiviteter och de flesta var positiva till att själva vara ledare 
för motionsidrott. Att vara ledare för motionsidrott var för en 
del en stimulerande och rolig utmaning. Brist på tid var en åter- 
kommande anledning till att ledarna inte var engagerade i mot- 
ionsidrott och avsaknad av intresse presenterades som förkla- 
ring vid ett tillfälle. 

Ledarenkät – en sammanfattning 
Ledaruppdraget upplevdes av de flesta som roligt och majorite- 
ten gav uttryck för att ha goda förutsättningar att leda den id- 
rottsliga verksamheten. Ledaruppdraget beskrevs också som 
högt värderat ideellt arbete i föreningarna. Förutom att leda id- 
rottslig verksamhet var ledarna till viss del ideellt engagerade i 
verksamhetsutveckling som till exempel ledarträffar, projekt- 
arbete, utbildningsinsatser och arbete med styrdokument. Den 
egna idrottsliga verksamheten karaktäriserades framför allt av 
en fokusering på de aktivas idrottsliga utveckling, sociala akti- 
viteter och de aktivas hälsa/välbefinnande. Hälsoperspektivet 
relaterades till kommunikation om till exempel, träning, lev- 
nadsvanor men också sociala och emotionella aspekter. Kom- 
munikation användes också som grund för att på olika sätt in- 
hämta de aktivas och/eller deras föräldrars synpunkter och 
önskemål kring verksamheten. Resultatet visade att det fanns 
förbättringspotential vad gällde de aktivas inflytande över 
verksamheten genom ledarnas arbete med att inhämta deras 
synpunkter. 

Föreningarnas verksamheter karaktäriserades enlig deltagarna 
framför allt av att alla deltog på lika villkor oberoende av id- 
rottslig förmåga, en gemensam röd tråd och en känsla av ge- 
menskap. Det var inte lika självklart att alla ledare kände till in- 
nehåll i viktiga styrdokument, att de kontinuerligt bedrevs ett 
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utvecklingsarbete av föreningens verksamhet och det var minst 
vanligt med en fokusering på de aktivas prestation utifrån täv- 
lingsresultat. Barn- ungdoms- och breddidrott dominerade, vid 
beskrivning av och tankar om föreningarnas prioriteringar, till- 
sammans med ett positivt socialt klimat. Anläggning/lokaler 
var också ett område som behövde ha prioritet samt rekryte- 
ring av ledare. Ideellt engagerade ledare relaterades ibland till 
ensidigt fokus på egen verksamhet och mindre förutsättningar 
för ett långsiktigt strategiskt arbete på föreningsnivå. 

Motionsidrott betraktades vanligtvis som ett positivt inslag i 
föreningens verksamhet och motiverades bland annat med en 
koppling till ”Idrotten vill”. Motionsidrott ansågs bidra med po- 
sitiva upplevelser av kamratskap och rörelseglädje men sågs 
också som en möjlighet att rekrytera nya medlemmar, behålla 
medlemmar längre och att få fler potentiella ideellt engagerade 
medlemmar till föreningarna. Att vara ledare för motionsidrott 
beskrevs som en stimulerande och rolig utmaning, som respon- 
denterna sällan hade tid att vara engagerade i. 

Foto: Andreas Winblad, Skåneidrotten 
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FMI ledares erfarenhet av FMI och 
tankar om motionsidrott 
Åsa Bringsén 

Ledare för de olika delprojekten hade en central roll och kunde 
bidra med en mer ingående beskrivning av de delprojekt som 
de var eller hade varit verksamma i. Då syftet var att studera 
ledares tankar om och erfarenheter av att bedriva 
motionsidrott, så genomfördes kvalitativa telefonintervjuer. 
Intervjuerna utfördes av två studenter, från 
folkhälsopedagogiska programmet, som gjorde sin 
verksamhetsförlagda utbildning i relation till projektet på 
Skånes idrottsförbund. Intervjuerna var semistrukturerade och 
utgick från de övergripande frågeområdena; 

• Ledare och förening
• Idrott/motion - begrepp
• Projektbeskrivning

o Verksamhet
o Marknadsföring
o Samverkan – kommun/idrottskonsulenter
o Förväntade/upplevda resultat
o Utmaningar
o Framtiden

• Övriga tankar

10 delprojekt (av 34 FMI projekt) valdes strategiskt ut med 
stöd av distriktens representanter i projektets styrgrupp. 
Urvalet styrdes av att få med ledare med relation till delprojekt 
från alla de deltagande distrikten (Blekinge, Halland, Skåne och 
Småland) samt en variation vad gällde projektens idrottsliga 
inriktning. Då ett av de utvalda delprojekten inte genomförts, 
så valdes ett annat projekt med likartad idrottslig inriktning 
från samma distrikt ut. Blekinge och Skåne representerades av 
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tre delprojekt var och i Halland samt Småland valdes två 
delprojekt ut/distrikt. Totalt bestod urvalet av fyra delprojekt 
där föreningens verksamhet relaterade till lagidrott (4 olika 
idrotter) och övriga sex till individuell idrottsverksamhet (5 
olika idrotter). Resultatet analyserades kvalitativt, med fokus 
på att presentera en övergripande beskrivning utifrån mönster 
av likheter och skillnader mellan de intervjuades utsagor. 

Resultat 

Idrott/motion/tävling 
De intervjuade ledarna gav uttryck för olika tankar kring be- 
greppens innebörd. Flertalet menade att all idrott var/gav mot- 
ion men att motion inte behövde vara idrott. Några av de inter- 
vjuade föredrog begreppet tävlingsfri idrott, istället för begrep- 
pet motionsidrott. Motion kopplades ihop med träning/fysisk 
aktivitet för välbefinnande, vilket en del av de intervjuade me- 
nade skiljde sig från innebörden i begreppet idrott. Idrott an- 
sågs då ha en starkare koppling till tävling, och ett par av le- 
darna menade att det var på grund av RF:s starka koppling till 
tävlingsidrott och elitidrott. Ledare gav uttryck för att förening- 
ens koppling till RF och begreppet idrott gav en felaktig bild av 
verksamheten och motverkade rekrytering av medlemmar 
utan tävlingsintresse. En av deltagarna menade att begreppet 
sport representerade idrott med elitsatsning. Alla ledarna gav 
uttryck för att motionsidrott och/eller tävlingsfri idrott hade 
en viktig funktion att fylla inom idrottsrörelsen, men det fanns 
ledare som hade svårare att förhålla sig till idrott utan tävlings- 
inslag generellt. 

Resultatet visade att tävlingens roll relaterat till motionsidrott 
varierade i de delprojekt som ledarna varit verksamma i. Det 
fanns projekt där tävlingsmomentet inte alls fanns represente- 
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rat och där ledarna menade att det var anledningen till att pro- 
jekten fungerade bra och lockade nya eller tidigare aktiva med- 
lemmar till föreningen. Det fanns också motionsaktiviteter som 
endast bestod av tävling, dvs. inga separata träningstillfällen 
mellan tävlingsmomenten, och ledare gav uttryck för att tävling 
kunde fungera som en motiverande faktor för de aktiva. Det var 
dock viktigt att vinst-tänket då låg på en rimlig nivå. En balans 
mellan tävlingsidrott och motionsidrott efterfrågades. En av de 
intervjuade ledarna menade att; 

Det kommuniceras att idrott är tävling för de allra 
flesta människor, så det krävs mycket jobb med att 
tänka om och skapa nya attityder hos människor. 

En stark tävlingsfokusering relaterades till idrottsrörelsens 
SISU-utbildningar, utifrån en av ledarnas erfarenheter. Det ål- 
dersbegränsade lokala aktivitetsstödet kopplades också ihop 
med begränsade förutsättningar för motionsidrott, då det an- 
sågs motverka de aktivas övergång från ungdomsidrott till 
vuxenidrott utan tävlingsfokus. De ekonomiska incitamenten 
för föreningarna att prioritera motionsidrott för vuxna var där- 
för svaga. 

Om du inte är elitidrottare när du är 25 så kan du 
gå hem och sätta dig i soffan istället. 

En av de intervjuade ledarna gav uttryck för att det var svårare 
att bedriva motionsidrott inom lagidrottsverksamhet. Kravet 
på stort engagemang och medverkan vid samtliga träningar 
och i matchspel beskrevs ofta vara stort för de aktiva tonåring- 
arna i lagidrottsföreningar. Ledare inom lagidrott gav också ut- 
tryck för att föräldrar var mer tävlings- och resultatfokuserade 
än vad de aktiva barnen i och ledarna för verksamheterna var. 
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Generellt sett så visade dock resultatet att motionsidrott skap- 
ade förutsättningar för att inom idrottsrörelsen arbeta med ”ett 
annat tänk”. 

Motionsidrott 
Idrotten ansågs vara till för alla och motionsidrott betraktades 
skapa förutsättningar för att nå en bredare målgrupp för id- 
rottsrörelsen generellt och en ökning av den fysiska aktiviteten 
i samhället i stort. En del projekt fokuserade på barn och ung- 
domar ”som inte platsade i de traditionella bollsporterna” eller 
ville vara idrottsligt aktiva i mindre utsträckning än vad ordi- 
narie verksamhet i föreningen innebar. Andra projekt bestod 
av motionsaktiviteter för vuxna. En del delprojekt handlade om 
motionsidrott som verktyg för att integrera ensamkommande 
flyktingbarn/ungdomar i samhället och vid ett par tillfällen in- 
nebar projektet en satsning på motionsidrott för barn och ung- 
domar med funktionsnedsättning. De intervjuade betonade vik- 
ten av fokusering på att de aktiva skulle ha roligt och en del 
projekt inkluderade separata sociala aktiviteter för att attra- 
hera nya medlemmar till föreningen. Flera ledare lyfte fram be- 
tydelsen av att föreningen generellt hade en röd tråd, där  
bredd prioriterades och därmed också karaktäriserade alla de 
idrottsliga verksamheterna. Resultatet visade då att motionsak- 
tiviteterna i olika delprojekt hade en stark koppling till övriga 
verksamheter i föreningen. Ledarna beskrev då till exempel  
hur det fanns förutsättningar för ett flöde av aktiva mellan olika 
delar av verksamheten. 

En ny öppen grupp har bildats för äldre ungdomar 
och unga vuxna. Erfarenheterna varierar stort i 
denna grupp och en del väljer att gå över till någon 
av de vanliga träningsgrupperna. I träningsgrup- 
perna är de öppna dörrar och tydligt att alla är väl- 
komna. 
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I en del föreningar fungerade dock motionsidrottsverksam- 
heten som en separat ny aktivitet, med ”egna aktiva” och en in- 
riktning som skiljde sig från föreningens övriga tävlingsinrik- 
tade idrottsverksamheter. Ledare beskrev då till exempel hur 
de aktiva ingick antingen i den ena eller den andra verksam- 
heten. 

Resultatet visade på olika möjligheter att organisera motions- 
idrottsaktiviteter. En del ledare beskrev en öppen verksamhet 
för alla, oberoende av ålder, kön eller förmåga, som självklar 
grund för aktivitetstillfällena och förutsättning för motions- 
verksamheten. 

Hela familjer tränar tillsammans, från 4-åriga bar- 
net till morfar 62 år. Vi roterar runt, de kan möta 
vem som helst oberoende av kroppsstorlek. Det blir 
en anpassning utifrån fysisk förmåga i varje möte. 
Utbildning är viktigare än resultat och det är alltid 
två ledare på varje träning. 

Andra föreningar hade provat ett öppet förhållningssätt i sam- 
band med rekrytering, men inte alls lyckats rekrytera nya med- 
lemmar till motionsverksamheten med denna strategi. För en 
del delprojekt var det självklart att ha separata grupper för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller ha en indelning utifrån 
ålder. Indelning utifrån kön och ålder verkade vara mer vanligt 
inom delprojekt med koppling till lagidrott. 

Betydelsen av marknadsföring kom fram i intervjuerna och 
kontakt med skolor, användning av sociala medier och lokalt 
nätverkande/samtalande verkade vara de metoder som använ- 
des för de olika delprojekten. Några ledare gav uttryck för att 
det var svårt att attrahera aktiva till motionsaktiviteterna. 
Andra hade fått en positiv effekt av att till exempel ”bara” byta 
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namn på en befintlig del av föreningens verksamhet. Motions- 
perspektivet ansågs ha en tydlig koppling till ”en generell häl- 
sotrend i samhället”, vilket innebar goda förutsättningar för att 
attrahera nya aktiva till verksamheten. Resultatet visade dock 
att det kunde vara lättare att rekrytera vuxna till motionsakti- 
viteter, vid jämförelse med målgruppen barn och ungdomar. 

Det har varit svårt att locka hit unga tonåringar 
men 20 år och uppåt har fungerat bra. Vi får tänka 
att vi lockar hit vuxna som har familj och barn. Om 
föräldrarna fastnar för något, så får vi sedan bar- 
nen på köpet. 

Ledare lyfte också fram en problematik relaterat till den gene- 
rella bilden av medlemskap i idrottsföreningar. Bilden av att 
medlemskap medför ideellt arbete, förutom att vara aktiv, 
kunde vara ett hinder för rekrytering av nya medlemmar. De 
intervjuade beskrev också att rekrytering av medlemmar som 
sedan engagerades på andra sätt i föreningen kunde vara ett 
delsyfte med föreningens motionsidrottsprojekt. 

Ledarperspektivet 
Resultatet visade att ledarens roll skiftade i olika delprojekt 
och att tillgängliga resurser på ledarsidan var olika. Ett delpro- 
jekt för vuxna karaktäriserades till exempel av att det inte var 
någon ansvarig ledare för verksamheten; 

Den öppna träningen som de har en gång i veckan 
sköter de själva. Det finns inga resurser i klubben 
för att ha en ledare. 

I ett annat projekt var ansvarig ledare en viktig huvudperson, 
vars inställning till idrott var själva grunden för projektet. 
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Vi har en anställd tränare med höga ambitioner och 
idéer. Han har en tydlig vision om att det är viktigt 
att ha kul för att skapa en rörelsekultur hos ungdo- 
mar. Elit får komma i andra hand. 

I ett tredje projekt betonades vikten av att aktiva utbildades för 
att kunna vara ledare för motionsverksamheten, så att den blev 
hållbar på sikt. 

Med pengarna från projektet har vi kunnat ha ut- 
bildningsdagar så att fler medlemmar ska kunna 
leda träningarna. Det gäller att motivera och dele- 
gera så att olika personer ansvarar för olika delar, 
allt sker ju ideellt. 

Resultatet visade att ledarna såg breddidrott med utgångs- 
punkt i barn och ungdomsverksamheten som en självklar prio- 
ritering för idrottsrörelsen generellt. Ledarens ansvar var att 
anpassa träningen utifrån grupp och/eller individ och att vara 
öppen för att lyssna på de aktivas önskemål. 

Genom att prata med våra deltagare hela tiden kan 
man som tränade vidga sina ramar och anpassa 
träningsupplägget. 

Kommunikationen mellan ledare och aktiv samt aktiva emellan 
ansågs skapa förutsättningar för upplevelser av trygghet och 
känsla av sammanhang. I något sammanhang beskrev ledare 
ett önskemål om att ingå i ett nätverk på till exempel distrikts- 
nivå, med möjlighet till erfarenhetsutbyte och fokus på mot- 
ionsidrott. 

Någon ledare ansåg att det var svårt att bedriva motionsidrott 
med avsaknad av tävlingsmoment och flera av de intervjuade 
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ledarna beskrev svårigheter att rekrytera ledare till delpro- 
jektens motionsaktiviteter. Utmaningar med rekrytering av le- 
dare relaterades bland annat till ledares brist på intresse för 
motionsidrott och det ideella arbetet som ledarrollen i pro- 
jekten oftast innebar. Ibland var det också svårt med ledarre- 
krytering trots att arvode erbjöds. 

De intervjuade ledarna var positiva till det stöd de hade möjlig- 
het att få från idrottskonsulenter i distriktet. Flera av projekten 
hade använt idrottskonsulenter som ”bollplank” i anslutning 
till ansökningsprocessen medan andra hade valt att inte ta 
hjälp av någon idrottskonsulent. 

Resultatet visade att de flesta delprojekt fungerade bra, hade 
positiva erfarenheter av projektperioden och ämnade arbeta 
för att motionsaktiviteterna skulle fortsätta och bli en del av 
föreningens ordinarie idrottsutbud. Att arbeta för ett livslångt 
idrottande och rörelseglädje var självklart för de intervjuade, 
som också menade att föreningar generellt hade mycket att 
vinna på att satsa på motionsidrott. 

Vi ska inte utgå från att producera elitidrottare 
utan istället skapa en verksamhet för deltagande. 

Förutom svårigheter relaterat till rekrytering så lyftes även 
problematiken med för få planer, träningstider och dålig kom- 
munikation som utmaningar för implementering och utökning 
av motionsidrottsverksamhet vid ett par tillfällen. 

FMI ledares erfarenhet av FMI och tankar om 
motionsidrott – en sammanfattning 
Intervjuerna med representanter för FMI projekten visade att 
tolkningen av begreppen idrott och motion varierade. Vanligast 
var en stark koppling mellan begreppet idrott och tävling samt 
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en koppling mellan begreppet motion och träning för välbefin- 
nande. En stark tävlings-/elit fokuseringen relaterades till id- 
rottsrörelsens styr- och stödverksamheter specifikt men även 
till samhället och människors syn på idrott generellt. Motions- 
idrotten ansågs dock vara ett viktigt inslag inom idrottsrörel- 
sen och en balans mellan tävlingsinriktad idrott och motionsid- 
rott med mer eller mindre tävlingsinslag efterfrågades. Mot- 
ionsidrotten ansågs vara en möjlighet att förändra synen på id- 
rott, ansågs skapa förutsättningar för rekrytering av en bredare 
målgrupp och ansågs bidra till en ökning av fysisk aktivitet i 
samhället i stort. En del menade att motionsidrott hade en mer 
naturlig koppling till individuell idrott och var svårare att im- 
plementera i lagidrottsverksamhet. Rekrytering av aktiva var 
en utmaning för en del och olika former av strategier för mark- 
nadsföring behövdes. Bilden av att medlemskap i en förening 
kräver ett ideellt engagemang utöver den egna idrottsutöv- 
ningen lyftes fram som hinder för en bredare rekrytering av 
nya medlemmar. 

Beskrivningen av FMI projekten visade att tävlingens roll varie- 
rade. En del motionsidrottsverksamheter var helt tävlingsfria, 
andra hade lite tävlingsinslag medan något karaktäriserades av 
endast organiserade tävlingsmoment som träning. Resultatet 
visade också att projekten hade olika inriktning/syfte som t.ex. 
integration av ensamkommande flyktingbarn, motionsidrott 
för vuxna, fokus på barn och ungdomar med funktionedsätt- 
ning eller en bred verksamhet öppen för allmänheten generellt. 
Organiseringen av motionsidrottsverksamheterna varierade 
också, med koppling till projektens inriktning och syfte. I en del 
fall var kopplingen till övrig verksamhet i föreningen stark och 
i andra sammanhang en separat verksamhet med svag kopp- 
ling till övrig verksamhet. Formerna för gruppindelning skiljde 
sig också åt beroende på projektens inriktning och kontext. 
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Olika typer av projekt innebar också olika roller för den ansva- 
riga ledaren. Rollen kunde vara allt från obefintlig till själva 
stommen för verksamheten. I något projekt karaktäriserades 
verksamheten av kontinuerlig utbildning av ledare bland de ak- 
tiva. Även i denna delstudie betonades vikten av prioritet av 
barn- och ungdoms- samt breddverksamhet inom idrottsrörel- 
sen och kommunikation mellan ledare och aktiva i verksam- 
heten ansågs vara det viktiga sociala sammanhang där verk- 
samhetens karaktär formades. Rekrytering av ledare beskrevs 
som ett problem i flera fall och det relaterades bland annat till 
avsaknad av tävlingsmoment, brist på intresse och tid samt ide- 
ellt arbete. De intervjuade hade dock positiva erfarenheter av 
FMI, delprojekten fungerade bra och det var för dem en själv- 
klarhet att arbeta för ett livslångt idrottande med fokus på att 
motionsidrott blev en ordinarie del av föreningens verksamhet. 
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