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När upphör ledarens 
sociala ansvar?
Så gott som alla barn- och ungdomsledare säger att de tar ett socialt 
ansvar. Men i konflikten mellan idrottsliga mål och sociala insatser 
väljer de flesta idrotten. Vad tycker egentligen ideella ledare om 
idrottens självpåtagna roll som fostrare?

De n o r g a n i s e r a D e i D r o t t e n  är ett 
stort fenomen i det svenska samhället, 
och det gäller inte minst barn- och 
ungdomsidrotten. Mer än hälften av alla 
ungdomar mellan 13 och 20 år tränade 
eller tävlade i en idrottsförening år 2010 
(1). Ungdomsidrotten är viktig, inte bara 
som ett fritidsintresse, utan också efter-
som det finns en förväntan på att idrotten 
ska fostra de barn och ungdomar som är 
aktiva i idrottsföreningar samt vara ett 
socialt stöd för dem som behöver. Barn- 
och ungdomsidrott handlar alltså inte 
bara om att leka, träna och tävla, den har 
också en social dimension. Idén om att 
idrott kan fostra barn och ungdomar är 
gammal, den formades under det tidiga 
1900-talet, och är fortfarande viktig för 
idrottsrörelsen (2). Att idrotten är fost-
rande och tar socialt ansvar ger den 
legitimitet i det vidare samhället, inte 
minst gentemot staten. Det finns goda 
skäl att undersöka denna sociala dimen-
sion, hur den uttrycks och hur man 
uppfattar den inom idrotten.

Det är de ideella idrottsledarna som 
möter och interagerar med barn och 
ungdomar och det är de som represente-
rar idrottsföreningen. För att undersöka 
om och hur idrotten har en fostrande 
funktion är denna grupp viktig. Nästan 
var tionde vuxen person i Sverige är 
ideellt engagerad i idrotten, och många av 
dem i barn- och ungdomsidrotten (3). 
Därför finns alla typer av människor 
representerade bland ledarna. Vidare 
finns det många olika skäl till att bli 
ledare. Här finns idrottsintresserade, 
föreningsmänniskor men också föräldrar 
som blivit engagerade genom sina barn. 
Idrottsledarna är alltså en viktig men 
också mycket heterogen grupp. Dessutom 

är det förbryllande att idrott har uppfattats 
vara ett sätt att stötta barn och ungdomar. 
Tävlingsidrott, som denna undersökning 
ägnar sig åt, karaktäriseras inte av socialt 
hänsynstagande, tvärtom syftar den till att 
någon ska vinna. Det finns alltså en 
spänning mellan tävlingsidrottens presta-
tionsintresse och samhällets förväntan på 
att idrotten ska fostra som torde påverka 
hur ideella idrottsledare ser på sitt ledar-
uppdrag (4). Samtidigt talar idrottens 
företrädare om hur viktig idrotten är för att 
barn och ungdomar ska bli ansvarsfulla 
vuxna. 

Det finns alltså starka och normativa 
förväntningar på barn- och ungdomsidrot-
tens fostrande roll som står i stark kontrast 
till idrottens tävlande. För att veta hur 
idrottsledare ser på idrottens fostrande roll 
och vilka sociala insatser de gör fick ideella 
ledare som var engagerade i föreningar 
inom Sörmlandsidrotten möjlighet att 
svara på en enkät. 530 personer valde att 
svara och deras svar ligger till grund för de 
resultat som här diskuteras. För att 
analysera deras svar användes två analys-
instrument som hade arbetats fram i en 
tidigare intervjustudie med idrottsledare 

(5).

Socialt ansvar och idrottsliga mål
Det första analysinstrumentet fångar upp 
att socialt ansvar inte är något enhetligt, 
utan att det tar sig olika uttryck. För att 
fånga dem delade vi in sociala insatser i 
olika formar. I en första form är det att 
vårda de sociala sammanhang som kom-
mer med att vara ledare, som att skapa 
gemenskap och laganda. Nästa form är de 
allmänmänskliga insatser som uppkommer 
när man möter andra människor, som att 
trösta den som är ledsen. Därefter följer de 
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anse att ett gott socialt sammanhang leder 
till goda idrottsliga resultat. Betonar man 
den idrottsliga dimensionen och konflikt 
menar man att sociala målsättningar inte 
får störa idrottsliga målsättningar. Betonar 
man den sociala dimensionen och konflikt 
menar man att det är problematiskt att 
strävan efter idrottsliga resultat kan leda 
till sociala problem.

Ideella ledares sociala insatser
Bland de idrottsledare som svarade på 
enkäten finns alla typer, men de flesta är 
medelålders föräldrar som är tämligen väl 
förankrade på arbetsmarknaden och som i 
liknande utsträckning som befolkningen i 
övrigt har en eftergymnasialutbildning. De 
fick frågor om varför de blev ledare, vad de 
gör för sociala insatser och varför de gör 
sådana, hur långt de menar att deras 
ansvar sträcker sig och hur de ser på 
förhållandet mellan idrott och sociala 
insatser. Deras svar visade att idrottsledar-
skapets sociala dimension har olika former 
som rör sig från idrottsledarskapets sociala 
sida, som är en aspekt av den sociala 

moraliska eller politiska frågor som aktua-
liseras i laget eller föreningen utan att de 
är idrottsliga frågor. Man kan exempelvis 
ta kontakt med sociala myndigheter om 
någon håller på att hamna snett. Till sist 
kan den sociala dimensionen avse den 
funktion som föreningen vill att verksam-
heten ska fylla i samhället. Den första 
formen finns med i själva ledarrollen, 
medan den sista ibland uppfattas vara en 
politisk fråga som inte har med idrott att 
göra. 

Det andra analysinstrumentet fångar 
den spänning mellan idrottsledarskapets 
sociala dimension och den idrottsliga som 
de ideella ledarna måste hantera. Frågan 
är då om man menar att det råder har-
moni eller konflikt mellan idrott och 
socialt ansvarstagande. En annan fråga är 
vad man tycker är viktigast, att idrotta 
eller att ha sociala målsättningar. Betonar 
man de idrottsliga målsättningarna och 
harmoni kan man mena att idrott leder till 
goda sociala värden, som exempelvis 
gemenskap. Betonar man de sociala 
dimensionerna och harmoni kan man 

Gemenskap bland unga vattenpolo-
spelare. Att ha roligt och vara med 
kompisar är det bästa med idrotten 
om man frågar barnen.



1/2012  svensk idrottsforskning   21

Referenser
1. Riksidrottsförbundet. Idrotten 
i siffror. 2011.
2. Norberg, J. R. Idrottens väg 
till folkhemmet. Studier i statlig 
idrottspolitik 1913-1970. 2004.
3. Svedberg, L. Jegermalm, M. 
& von Essen, J. Svenskarnas 
engagemang är större än någon-
sin. Insatser i och utanför fören-
ingslivet. 2010.
4. Peterson, T. Förenings- och 
tävlingsfostran. 2007.
5. Börjesson, M. & von Essen, J. 
Det sociala ledarskapet. 2010.

Kontakt
johan.von-essen@esh.se

interaktion som ledarskap innebär, till det 
allmänmänskliga ansvarstagande som 
uppkommer, särskilt när man som vuxen 
eller äldre tonåring har med barn och 
ungdomar att göra. Många svarade också 
att de tar ställning till och ansvar för 
frågor och behov som finns bland de barn 
och ungdomar de leder utan att vara 
allmänmänskliga behov, som att ta 
kontakt med sociala myndigheter. Till sist 
fanns det också ledare som svarade att 
idrotten bör fylla en samhällelig roll och 
som rörelse ta ett samhällsansvar. 

Det betyder att den sociala dimensio-
nen inte är något man som ledare helt kan 
välja bort, och så gott som ingen gör det 
heller. Det betyder också att ju mer 
expansiv den sociala dimensionen är, 
desto svagare stöd får idén om idrotten 
som fostrande och socialt ansvarstagande. 
Det här mönstret förstärks av att många 
menar att det råder harmoni mellan 
idrottsliga och sociala målsättningar. Är 
man tvungen att ta ställning till en 
konflikt mellan de två målsättningarna 
betonar de flesta de idrottsliga målsätt-
ningarna. Man skulle kunna uttrycka det 
så att ledarna menar att den sociala 
dimensionen varken är överordnad eller 
likställd den idrottsliga målsättningen, 
utan något viktigt som idrottande och 
engagemang i en välfungerande idrotts-
förening kan leda till.

Dessa uppfattningar tycks vara väl 
spridda bland dem som svarat; ålder, kön 
eller funktion spelar mindre roll än det 
faktum att man är ideell ledare inom en 
idrottsförening. Så gott som alla bejakar 
att idrottsledarskapet har en social 
dimension, men att den är kopplad till det 
idrottsliga. Det verkar alltså som om det 
finns ett sätt att se på den sociala dimen-
sionen som följer med idrotten själv. Man 
socialiseras i så fall in i idrottens uppfatt-
ningar och idrottsledarens uppdrag att 
föreningsfostra och tävlingsfostra formas 
därför av idrottens logik. Idrottsledare har 
då inte en neutral uppfattning om idrotts-
ledarskapets sociala dimensioner utan de 
uttrycks i och formas ofta av idrottens 
egenart.

Idrottsliga och sociala dimensioner
Låter man de ideella idrottsledarna 
komma till tals bekräftar de alltså att 
barn- och ungdomsidrotten fyller en 

fostrande funktion. Så gott som alla ledare 
säger att de tar socialt ansvar när de leder 
och tränar barn och ungdomar. Många 
tycker vidare att man som ledare bör ta 
ansvar och att det är självklart att göra 
det. Det tyder på att idrottsrörelsen har 
fog för att hävda att barn- och ungdomsi-
drotten har en fostrande roll och att den 
gör sociala insatser. Men om ledarna 
förväntas ta ansvar för frågor som ligger 
utanför de goda sociala relationer som 
utvecklas när man idrottar är emellertid 
inte ledarnas svar lika självklart positivt. 
När sociala insatser och föreningsfostran 
uppfattas vara främmande eller i konkur-
rens med idrottens målsättningar och 
logik uppstår en spänning mellan idrott 
och socialt ansvar. Ledarna bejakar alltså 
sociala insatser så länge de idrottsliga och 
de sociala målsättningarna inte står i 
konflikt med varandra. Men är de tvungna 
att ta ställning till denna konflikt väljer de 
flesta att betona de idrottsliga målsätt-
ningarna. Sociala insatser är något gott 
som sker inom idrotten och som en 
naturlig följd av idrottandet. 

Det finns givetvis både moraliska och 
politiska skäl för att hävda att idrotten bör 
ta ett socialt ansvar för de många barn och 
ungdomar som söker sig dit, elitsatsning 
bland barn och ungdomar kan ju leda till 
negativa och ibland tragiska följder. 
Barn- och ungdomsidrotten får stora 
statliga anslag och det torde vara rimligt 
att idrotten då tar ett socialt ansvar. Men 
en slutsats av denna studie är att ur 
många ideella ledares perspektiv är inte 
det sociala ansvaret något som man på ett 
enkelt sätt väljer om det går utanför eller 
står i konflikt till idrottens egenart. 

Nu är inte idrottens egenart en natur-
lag, det är en social konstruktion och 
därför möjlig att förändra. Men då är det 
viktigt att se att det goda idrotten för med 
sig av gemenskap, spänning och samar-
bete är kopplat till dess tävlan och att alla 
deltar på samma villkor. Alltså, just det 
som gjort att idrott uppfattas som ett 
viktigt sammanhang för fostran och social 
omtanke är kopplat till, eller kanske till 
och med förutsätter, att det är en egen 
verklighet med sin egen dynamik, en slags 
avgränsad verklighet där barn och ungdo-
mar på stort allvar får leka tillsammans.


