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Förord 

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de som ställt upp som respondenter och de som på annat 

sätt har bidragit till denna uppsats. Utan er hade det inte varit möjligt för oss att genomföra 

detta arbete.  

 

Tack går till de tre lokala Friskis&Svettisföreningarna Järfälla, Täby och Tyresö. Särskilt 

verksamhetscheferna och de träningsledare som ställt upp på intervjuer. Det var viktigt för oss 

att även få ett styrelseperspektiv och tackar därför styrelserepresentanten från Friskis&Svettis 

riksförening för dennes deltagande. 

 

Vidare vi vill tacka de som ingått i vår uppsatsgrupp som under terminens gång har kommit 

med konstruktiv kritik och på så sätt gett oss nya infallsvinklar som varit viktiga för arbetet. 

 

Det har på många sätt varit en givande men också tuff period av skrivande och vi vill också 

tacka varandra för visad hänsyn och uppmuntran. 

  

Slutligen vill vi tacka våra familjer som ställt upp och stöttat oss genom arbetets gång.   

 

 

 

 

Fredrik Melcher  Madeleine Lundgren Ghanati 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att analysera ledarskapet i den ideella organisationen Friskis&Svettis 

med avseende på incitament för formella och informella ledare samt hur dessa ledare 

motiveras. Författarna vill även jämföra olika lokala Friskis&Svettisföreningar för att se om 

det finns några skillnader i dessa avseenden. I uppsatsen har sekundär data i form av litteratur 

om ledarskap och motivation samt dokument gällande Friskis&Svettis legat till grund för 

studien. Empirin har insamlats genom semistrukturerade intervjuer. Respondenterna valdes ut 

genom ett bekvämlighetsurval där vi avgränsat oss till tre Friskis&Svettisföreningar i 

Stockholmsområdet. På de lokala föreningarna intervjuades verksamhetscheferna och totalt 

sju träningsledare. För att få ett perspektiv från riksorganisationen intervjuades även en 

styrelserepresentant därifrån. Författarna ville med denna uppsats undersöka vad som 

motiverar människor i en organisation där människor mestadels arbetar ideellt. Därför 

undersöktes vilka incitament som finns för olika typer av ledare inom Friskis&Svettis och 

huruvida dessa motiverar dem eller om det finns andra motivatorer. Slutsatserna som gjordes 

var att det största incitamentet är den ideella värdegrund som Friskis&Svettis har om lustfylld 

och lättillgänglig träning för alla. Den är så stark att även formella ledare ändå upp på riksnivå 

anser att den är det mest drivande. Andra incitament som påverkar engagemanget är de 

utbildningar och inspirationsdagar som anordnas internt. 

 

Nyckelord: Ledarskap, ledare, incitament, motivation, ideell 
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1  Bakgrund 

Ledarskap är något som vi berörs av dagligen, inte minst i vårt arbete men också privat. I 

vardagliga situationer, i familjesituationer, i föreningslivet, på gymmet, i mötet med andra 

människor stöter vi på olika former av ledarskap. Men vad är det som definierar en ledare? Är 

det en position eller ett personlighetsdrag? Vem är det som avgör om en ledare är bra eller 

dålig i sitt sätt att leda? För det är vad ledarskap handlar om, att leda andra människor. Och 

beroende på hur dessa människor uppfattar ledarskapet är en ledare bra eller dålig, stark eller 

svag. Vad innebär detta för medarbetarna? I flera ledarskapsteorier finns det en 

motivationsaspekt som har betydelse för medarbetarnas arbete och engagemang. 

1.1 Ledarskap och ledare 
Tidiga teorier kring ledarskap behandlade ledarens karaktärsdrag som utgångspunkt för vilka 

kriterier en god ledare bör uppfylla. De egenskaper som oftast undersöktes var fysiska 

egenskaper, personlighetsrelaterade egenskaper och anlag för vissa typer av färdigheter som 

till exempel verbal förmåga eller kreativitet. Andra teorier fokuserade på motivationen hos 

ledaren. Där kom behov hos ledaren att spela roll, i synnerhet ambitionsnivå och maktbegär. 

Senare kom idéer som även inkluderade beteendemönster, fortfarande kopplade till ledaren 

som person.
1
  

 

Yukl lyfter fram tre egenskapsområden som har varit av betydelse inom den tidiga 

ledarskapsforskningen; tekniska, konceptuella och sociala färdigheter. De tekniska innebär 

bland annat kunskap om processer och produktion men även kunskap om organisationens 

struktur. Konceptuella färdigheter handlar om att vara analytisk och att se samband mellan 

olika delar i en organisation. Planering och problemlösning är typiska kunskaper. Att vara 

empatisk, diplomatisk och att förstå mänskligt beteende är att ha goda sociala färdigheter. 

Denna typ av kunskap är viktig för att på olika sätt kunna påverka människor.
2
 

 

Många av ledarskapsteorierna utgår från ledarens perspektiv men sedan finns det en hel del 

som beaktar medarbetaren och dennes roll. Yukl talar om inflytande och samspel och dess 

betydelse för hur ett ledarskap fungerar.  

 

                                                 
1
 Yukl (2010) 

2
 Yukl (2010) 
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Många av ledarskapsteorierna har utvecklats och involverar numer dels medarbetare och dels 

situation och kontext i vilken ledaren befinner sig. Många gånger behövs flera olika 

perspektiv för att få en uppfattning om vad som gör ett bra ledarskap. Om ledarskap ska 

definieras genom kontext anser vi att skulle det kunna vara lämpligt att börja med 

organisationen som ledaren befinner sig i. 

 

I många fall sätts likhetstecken mellan chef och ledare vilket inte alltid är självklart. Alvesson 

diskuterar detta och menar att alla formella ledare inte alltid är chefer och för att vara chef 

behöver du inte vara en bra ledare. Chefer är tilldelade sin position och har en legitim makt 

som behandlar byråkratiska processer medan informella ledare litar till sina personliga 

egenskaper och påverkar genom förändring av känsla och tanke.
3
 Chefsroller har ofta en 

anknytning till makt och allt det som en underordnad tillskriver makt till exempel kontroll.
4
  

1.2 Ideella organisationer 
En ideell organisation kännetecknas av att den inte är vinstdrivande utan bedrivs för ett  icke-

kommersiellt ändamål.  På skatteverkets hemsida kan följande läsas om den juridiska formen 

för en ideell förening: 

”En ideell förening blir en juridisk person i och med att den har bildats. Som 

juridisk person har föreningen rättskapacitet, vilket innebär att den kan ha 

tillgångar och skulder, ingå avtal och vara part inför domstolar och 

myndigheter. 

 

För att en ideell förening ska anses ha bildats krävs att medlemmarna har fattat 

beslut om bildande, antagit stadgar av viss fullständighet och valt en styrelse 

som kan företräda föreningen mot tredje man.”
 5

 

 

Dym och Hutson har forskat kring ledarskap i ideella organisationer och menar också att 

litteratur om ledarskap i ideella organisationer följer annan litteratur kring ledarskap på det 

sätt att den allt som oftast är normativ och inte deskriptiv. De beskriver det som att ”sätta 

vagnen före hästen”.
6
 

 

                                                 
3
 Alvesson (2009) 

4
 Alvesson (2009)  

5
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ideellaforeningar/civilrattsligaregler.4.1

8e1b10334ebe8bc80002091.html#vadarideell 2010-11-10 
6
 Dym and Hutson ( 2005) s.6 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ideellaforeningar/civilrattsligaregler.4.18e1b10334ebe8bc80002091.html#vadarideell
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ideellaforeningar/civilrattsligaregler.4.18e1b10334ebe8bc80002091.html#vadarideell
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I sin forskning har Dym och Hutson även funnit att det inte är särskilt stor skillnad på 

kriterierna för ledarskapet mellan ideella organisationer och andra företag. De ser ledarskap 

som en dynamisk process där anpassning mellan ledaren och organisationen är det viktigaste 

elementet. 

 

“Simply put, fit means placing the right person in the right place at the right time. 

Thought of this way, good leadership requires different people for different ends in 

different circumstances and at different times”
7
  

 

1.3 Organisationskultur  
Författarna har valt att ta upp ämnet organisationskultur därför att det är ett sådant begrepp 

som kan definieras och användas på flera olika sätt. Kulturen kan beskrivas som en del av en 

organisation precis som strategi, struktur och liknande och kan ses som byggstenar i en 

organisation. Ett annat synsätt är kultur som en metafor som beskriver hela organisationen. 

Genom att använda kulturen som perspektiv snarare än som en avskild del av organisationen 

kan ledarskapet få en ny dimension och kan underlätta försöken till att förklara det komplexa 

område som ledarskap innebär.
8
  

 

Smircich och Morgan skriver att för att förstå fenomenet organisation, och dess kultur, måste 

man förstå fenomenet ledarskap. De menar att ledarskap är en social process där vissa har 

rättigheten och skyldigheten att definiera och rama in verkligheten för andra. Det visar sig 

genom att grupper utan struktur utvecklar gemensamma tolkningar och en förståelse som kan 

ses som en social organisation. De som kan strukturera erfarenheterna på ett meningsfullt sätt 

uppfattas som ledare.
9
 Vidare säger Smircich och Morgan att ledarskapet är beroende av att 

vissa individer är mer benägna att bli ledda genom att frivilligt eller under tvång avsäga sig 

makten att definiera sin egen verklighet. För att försöka förstå ledarskap är det viktigt att 

fokusera på hur mening eller innebörd är skapad i en organisation. Det en ledare säger och gör 

har stor betydelse för hur medlemmarna inom organisationen kan använda den skapade 

meningen som referenspunkt för sitt eget handlande och förståelse för situationen.
10

 

                                                 
7
 Dym and Hutson (2005) s.8 

8
 Alvesson (2009) 

9
 Smircich and Morgan (1982) 

10
Smircich and Morgan (1982) 
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1.4 Problemdiskussion 
Ledarskap är och har varit svårt att definiera. Vad är en effektiv ledare? Vad är en bra ledare? 

Är det kanske lättare att bestämma vad som gör en dålig ledare? Det finns otaliga teorier om 

vad som är det idealiska ledarskapet. Personliga egenskaper, beteende, situation och kontext 

är bara några av alla aspekter som studerats så vad är det egentligen som krävs av en ledare?  

 

Vem är egentligen ledare? Är det chefspositionen som avgör detta eller finns det andra krav 

för vem som är en ledare? Föds man till ledare? Spelar en ledares erfarenhet mer roll än 

teoretisk kunskap? Vad är det egentligen som ska undersökas? Vad är objektet? Är det 

ledaren eller ledarskapet? Ledare måste vara ledare i relation till andra, vilken betydelse har 

dessa andra? Tolkning och innebörder av vad en ledare säger och gör är individuellt och hur 

ska en ledare kontrollera detta? 

 

Hur påverkar ledningen sina underordnade? I ideella föreningar finns det inget vinstintresse 

och de flesta som arbetar där måste motiveras och entusiasmeras på andra sätt än via 

ekonomisk ersättning. Hur ser ledarskapet och motivationen ut gentemot medarbetarna i en 

sådan organisation? Vad finns det för incitament för  medarbetarna? 

 

Hur ser ledningen på kulturbegreppet? Är organisationskulturen något som växt fram eller 

kan det vara en strategi som ledningen använt sig av? Och kan man ta reda på om och i så fall 

hur medarbetarna uppfattar kulturen?  

 

Förmedlas organisationens vision genom alla led? Även om vi i Sverige är kända för mer 

platta strukturer måste ändå organisationens mål och värdegrunder nå ut till alla medarbetare 

på alla nivåer. Är det målen och värdegrunderna i sig som är viktiga eller är det innebörden av 

dessa det vill säga medarbetarnas tolkning? Är styrform och struktur av vikt vid bestämmande 

av kriterier för en bra ledare eller ett bra ledarskap?  

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera ledarskapet i den ideella organisationen Friskis&Svettis 

med avseende på incitament för formella och informella ledare samt hur dessa ledare 

motiveras. Vidare vill vi jämföra olika lokala Friskis&Svettisföreningar för att se om det finns 

några skillnader i dessa avseenden. 
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1.5.1 Frågeställning 

 Vilka incitament finns för formella och informella ledare inom Friskis&Svettis? 

 Vad motiverar de olika ledarna?  

 Finns det några skillnader mellan olika föreningar med avseende på incitament och 

motivation? 

1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka den ideella organisationen Friskis&Svettis för att vi anser att det är 

en intressant organisation ur ett ledarskapsperspektiv. Organisationen har ledare på många 

olika nivåer. För att få en helhetsbild har vi valt att ha ett perspektiv från riksorganisationen 

och sedan avgränsat oss till tre lokala föreningar inom Storstockholm. Dessa föreningar är 

Järfälla, Täby och Tyresö. Järfälla var ett naturligt val då en av författarna tränar där. De 

andra två föreningarna valdes utifrån kriterierna att de skulle vara ungefär lika stora som 

Järfällas och att de låg relativt långt ifrån varandra men ändå inom stockholmsområdet. Detta 

för att bättre kunna jämföra de olika föreningarna.  

1.6.1 Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen kategoriseras verksamhetscheferna som formella ledare och träningsledarna som 

informella ledare. Detta är baserat på den distinktion mellan chef och ledare som Alvesson 

diskuterar och som nämnts i tidigare avsnitt om ledarskap och ledare. 

 

1.7 Disposition 
Metodavsnittet som kommer härnäst innehåller bland annat genomgång av vald metod, 

datainsamling och tillvägagångssätt. Detta följs av ett teoriavsnitt som beskriver de teorier och 

modeller som ligger till grund för studien. Efter det avsnittet kommer en presentation av 

studieobjektet, organisationen Friskis&Svettis, uppdelat på riksorganisationen, de lokala 

föreningar och de styrdokument som gäller hela organisationen. Detta analyseras sedan i 

efterföljande avsnitt. Nästföljande kapitel som kallas Vad säger medarbetarna? behandlar den 

empiri som införskaffats via intervjuer. Analysen av empirin ligger i avsnittet som följer. 

Utifrån de analyser som gjorts presenteras våra slutsatser och en avslutande diskussion kring 

problemområdet. Vi har även lagt till en rekommendation för framtida forskning. 
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2 Metod 

Vid diskussion kring ledarskap och huruvida en ledare är bra på att motivera sina medarbetare 

kom tanken på Friskis&Svettis upp eftersom en av författarna tränar där regelbundet och har 

reflekterat över det engagemang som träningsledarna verkar ha över sin uppgift. Då 

författaren också vet att det är en ideell organisation, vilket betyder att de flesta arbetar där 

gratis, tycktes det vara ett intressant objekt att undersöka. Hur motiveras människor i denna 

organisation och vad finns det för andra incitament som ledarskapet bygger på?  

2.1 Datainsamling 

2.1.1 Sekundärdata 

I denna uppsats har vi använt sekundärdata i form av dokument gällande Friskis&Svettis. 

Dessa har vi fått från hemsidor och genom mailkontakt med personer från olika lokala 

Friskis&Svettisföreningar samt riksorganisationen. Dessa dokument består av 

årsredovisningar, verksamhetsberättelser, stadgar och något som de  kallar ”Regler och 

rekommendationer”. Vidare har vi studerat Friskis&Svettis olika hemsidor för att skaffa oss 

en uppfattning om vad Friskis&Svettis vill förmedla. Hemsidor samt verksamhetsberättelser 

för år 2009 har även varit underlag för jämförelse av de lokala föreningarna.  

2.1.2 Primärdata 

Empirin till denna studie har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer 

baserades på tre olika frågeformulär riktade till tre olika typer av ledare.
11

 Dessa har 

kategoriserats som följer; riksorganisationen, formella ledare det vill säga verksamhetschefer 

och informella ledare alltså träningsledarna. 

 

De flesta intervjufrågorna ställdes med öppna svarsmöjligheter vilket gav respondenterna en 

möjlighet att utveckla sina svar och intervjuarna chans att ställa följdfrågor för att öka 

förståelsen för problemområdet. Detta resulterade dock i att vissa följdfrågor inte ställdes till 

alla respondenter.   

2.2 Urval 
Intervjupersoner bestämdes genom bekvämlighetsurval genom att välja tre föreningar inom 

Stockholmsområdet eftersom författarna bor där. Intervjuer gjordes med en person från 

                                                 
11

 Se bilagor 
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riksorganisationen, verksamhetschefer på tre olika föreningar samt tre träningsledare på varje 

förening.  

2.2.1 Bortfall 

Två av intervjuerna har räknats bort på grund av tekniska problem. Vid försök att återkontakta 

respondenterna för komplettering har den ena inte kunnat nås och den andra inte haft tid för 

ny intervju innan jul . Det betyder att en träningsledare från Friskis&Svettis Järfälla och en 

från Friskis&Svettis Tyresö fallit bort. Tidsbristen resulterade i att dessa intervjuer får anses 

vara otillräckliga för att beaktas i uppsatsen.  

2.3 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna gjordes på plats hos de lokala föreningarna i största möjliga mån för att få en 

uppfattning om deras miljöer men också för att respondenterna skulle känna sig mer bekväma 

med situationen. De flesta av träningsledarna arbetar på Friskis&Svettis på sin fritid och 

eftersom intervjun handlade om deras ledarskap och inte om dem som privatpersoner var det 

viktigt att de skulle vara i sin roll som träningsledare vid intervjun. 

 

På grund av tidsbegränsning genomfördes tre intervjuer via telefon. Intervjun med 

styrelserepresentanten från riksorganisationen gjordes över telefon på dennes initiativ. Efter 

hjälp från Tyresöföreningen gjordes även två intervjuer med träningsledare via telefon. 

 

Vid alla utom tre intervjuer användes bandspelare efter godkännande från respondenterna. 

Inspelningarna användes för att underlätta transkriberingen av intervjuerna. I de fall där 

bandspelare inte använts och även i övriga intervjuer gjordes anteckningar som direkt efter 

intervjun sammanställdes och kompletterades med minnesanteckningar.  

 

Båda författarna intervjuade  de tre verksamhetscheferna samt en träningsledare som fanns på 

plats i lokalen vid tidpunkten för intervjun med verksamhetschefen. Därefter delades de 

övriga intervjuerna upp mellan författarna och genomfördes parallellt för att skapa en ledigare 

känsla och få respondenterna att känna sig mer bekväma än om det varit fler intervjuare.   

 

Intervjufrågorna började bearbetas i början av november 2010 och intervjuerna hölls i 

novembers slut samma år. Verksamhetschefernas intervjuer varade mellan en halvtimme till 

fyrtiofem minuter och träningsledarnas intervjuer runt tjugo till trettio minuter.  
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Intervjuerna som hölls på Friskis&Svettis Täby hölls i deras fikarum. Där fick vi sitta själva 

och ostört utan avbrott med samtliga tre träningsledare och med verksamhetschefen Peer . På 

Friskis&Svettis Tyresö höll vi intervjun med verksamhetschefen Richard i deras 

konferensrum hel ostört och två av deras träningsledare tog vi via telefon. På Friskis&Svettis 

Järfälla hölls intervjun med verksamhetschefen Tore bredvid träningsrummen med nån 

enstaka störning och de två träningsledarna lika så.  

2.4 Validitet 
Validitet betyder giltighet och handlar i forskning om att mäta det som avses att mäta. Det 

finns olika sätt att stärka validiteten i en studie. Det viktigaste i denna studie var att formulera 

intervjufrågor med avseende på syftet. För att kunna svara på de forskningsfrågor som ställt i 

syftet har intervjufrågorna genom- och omarbetats noggrant. En annan aspekt som kan stärka 

validiteten är att konstruktiv kritik getts under handledartillfällena som bidragit till 

reflekterande och korrigeringar.  

2.5 Metodkritik 
Användande av bandspelare kan i intervjuer verka hämmande för respondenterna. I vårt fall 

skulle deras svar kanske varit annorlunda om intervjuerna inte spelats in även om de frivilligt 

gått med på att de spelats in. För att minimera risken för förskönade svar började vi att berätta 

lite om oss själva och syftet med undersökningen samt att garantera att ingen annan kommer 

att höra inspelningen. I många av intervjuerna blev stämningen förtrolig och tog formen av ett 

samtal om än något strukturerat. Detta bör ha bidragit till att respondenterna svarat ärligt och 

relativt ohämmat. Val av plats för intervjuerna på Friskis&Svettis Järfälla skulle kunna varit i 

ett slutet kontorsrum eller annat rum med stängd dörr för att avhålla sig från eventuella 

störningar som kan ha påverkat intervjun. 
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3 Teori 

Det finns ett stort urval av teorier som behandlar ämnet ledarskap och i många fall överlappar 

eller kompletterar dessa varandra. Eftersom vi i denna uppsats haft aspekten motivation i 

fokus för ledarskapet har vi valt att utgå från Herzbergs tvåfaktorsteori samt transformativt 

ledarskap. 

3.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 
Tvåfaktorsteorin är en motivationsteori utvecklad av Frederick Herzberg och består av två 

delar. Dels hygienfaktorerna och dels motivationsfaktorer och det finns en tydlig skillnad 

mellan de olika typerna. Herzberg menar att motivationsfaktorer är direkt relaterade till 

arbetet i sig medan hygienfaktorerna är kopplade till arbetssituationen.12 Detta har betydelse 

för hur nöjd en människa är med sitt arbete, motivationsfaktorer verkar tillfredställande 

medan hygienfaktorerna kan minimera missnöje.13
  

 

Hygienfaktorer är till exempel arbetsvillkor, status, företagets riktlinjer och administration.
14

 

Lön är en faktor som varit svårplacerad men som kommit att tillhöra hygienfaktorerna. 

Herzberg kom fram till att lön ofta förknippas med antingen orättvisa kopplad till 

löneökningar eller något som följer med prestationer. I det senare fallet har lönen betydelse av 

ett erkännande av prestationen snarare än pengar.
15

 Detta är en intressant aspekt för denna 

studie då människor inom organisationen Friskis&Svettis i de flesta fall arbetar ideellt. Vilken 

betydelse lön har för ledare inom organisationen har därför undersökts.  

          

Figur 1. Modell Herzbergs tvåfaktorsteori16 

                                                 
12

 Herzberg (2004) 
13

 http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=150&Base=1&MenuID=181 2011-01-04 
14

 http://12manage.com/methods_herzberg_two_factor_theory_sv.html 2011-01-04 
15

 Herzberg (2004) 
16

 http://12manage.com/methods_herzberg_two_factor_theory_sv.html 2011-01-04 
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Motivationsfaktorer är prestation, erkännande utifrån prestation, ansvar, arbetet i sig, 

avancemangsmöjligheter och personlig utveckling.
17

 Vi har i studien haft 

motivationsfaktorerna som underlag för intervjuerna och kommer därför också att analysera 

svaren med utgångspunkt i dessa.  

3.2 Transformativt ledarskap 
Transformativt ledarskap handlar om att öka den underordnades motivation och prestation. En 

ledare kan påverka motivationen hos den underordnade på olika sätt, till exempel genom att få 

den underordnade att sätta organisationens eller gruppens intresse före sitt eget.
18

  

 

Teorin bygger på fyra olika ledarskapsbeteenden som kan ha inflytande på den underordnades 

motivation. Det första är idealiserat inflytande som skapar en emotionell anknytning och en 

identifikation med ledaren. Detta kan göras genom att visa stort engagemang för till exempel 

företaget eller en viss uppgift. Det andra beteendet är intellektuell stimulation vilket innebär 

att ledaren ska öka medvetenheten om problem och nya perspektiv för lösningar. Individuell 

omtanke är det tredje beteendet som handlar om att ge stöd och uppmuntran. Det fjärde och 

sista beteendet är inspirerande motivation och handlar om att kommunicera en tilltalande 

vision och att använda sig av symboler för att skapa engagemang från underordnade.
19

 Yukl 

nämner i boken Leadership in organizations att transformativt ledarskap ofta förknippas med 

tillit till ledaren och att ledarens beteenden även kan öka underordnades tilltro till sig själva. 

 

Denna teori är relevant för vår undersökning då Friskis&Svettis organisation bygger på en 

grundläggande idé som är viktig för att engagera de ideellt arbetande. Detta kan ses som en 

tilltalande vision som den som engagerar sig inom organisationen måste tro på.  

 

                                                                                                                                                         
 
17

 http://12manage.com/methods_herzberg_two_factor_theory_sv.html 2011-01-04 
18

 Yukl (2010) 
19

 Yukl (2010) 
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4 Hur beskriver Friskis&Svettis sig själva 

Friskis&Svettis är en ideell organisation vilket betyder att det inte finns något vinstintresse 

och att eventuellt överskott återinvesteras i organisationen. Organisationen består av 159 

lokala föreningar runtom i Sverige som alla ansvarar för sin egen ekonomi och organisering 

av verksamhet. Varje förening ägs av sina medlemmar och finansieras av medlems- och 

träningsavgifter.  Alla måste dock följa de stadgar, regler och värderingar som utgör 

Friskis&Svettis styrdokument. De lokala föreningarna är av olika storlek och en förening kan 

ha flera träningsanläggningar.
20

  

 

Friskis&Svettis Riks är föreningarnas förening så att säga som skall bevaka hela 

organisationens intressen och varumärke och säkerställa dess kvalitet. För att 

medlemsdemokratin ska fungera ska alla medlemmar ha rätt att kunna påverka verksamheten 

och dess utveckling. Detta sker genom årsmötet där alla har rätt att närvara. Här väljs den 

styrelse som ska representera medlemmarna och leda arbetet under året. Värderingar och rätt 

attityd är något som genomsyrar hela verksamheten och riksföreningen har i uppdrag att 

förvalta hela organisationens idé och kvalitet. Alla föreningar är varje år inbjudna till 

riksföreningens årsstämma som är det högst beslutande organet inom Friskis&Svettis.
21

  

 

Friskis&Svettis menar att deras främsta framgångsfaktor är det ideella engagemanget och 

deras mål är träning styrd av lusten.  Kompetens inom området kropp och hälsa är en 

självklarhet men fokus ligger på att både kropp och själ ska må bra av att träna.
22

 

 

Figur 2. Förenklat organisationsschema för hela Friskis&Svettis23  

 

                                                 
20

 http://web.friskissvettis.se/id___2036.aspx   2011-01-03 
21

 http://web.friskissvettis.se/organisation___162.aspx 2011-01-03 
22

 ibid 
23

Baserad på information från http://web.friskissvettis.se/organisation___162.aspx 2011-01-03 
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4.1 Stadgar, Regler och rekommendationer 
Det finns stadgar som bestämmer riksorganisationens arbete och enligt dessa är ändamålet 

med Friskis&Svettis Riks verksamhet ”att på bästa sätt främja rörelsens och 

medlemsföreningarnas gemensamma intressen samt att förvalta Friskis&Svettis unika idé och 

kvalitet.” Stadgarna innehåller även regler för styrelsesammansättning, årsstämma, 

medlemskap och revision.
24

 

 

Föreningen Friskis&Svettis Riks har även satt upp villkor som beskriver en 

medlemsförenings rättigheter och skyldigheter. I detta dokument finns det även krav på hur en 

medlemsförening ska bedriva sin verksamhet, vilket har sin utgångspunkt i den ideella 

värdegrunden.
25

 En medlemsförening ska arbeta efter den gemensamma idén som är att 

”erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.”
26

 

 

Det läggs stor vikt vid kvalitet och det är ett krav att det endast får vara träningsledare som 

har diplomerats internt av Friskis&Svettis som får hålla i de olika träningsformerna i en 

medlemsförening. Dessa ledare ska även följas upp minst en gång per år för att säkerställa 

kvaliteten.
27

 Övriga områden som tas upp i villkoren är varumärkesanvändning och 

profilregler samt sponsring och uteslutning av en medlemsförening. 

 

I dokumentet Regler och rekommendationer finns riktlinjer för olika aspekter av driften av en 

Friskis&Svettis förening. Det finns bland annat förklarat hur varumärket Friskis&Svettis får 

användas både rent grafiskt men också organisatoriskt. En viktig punkt anser författarna vara 

punkt 8, Titlar, där det finns regler om hur titlar och positioner inom Friskis&Svettis ska 

benämnas för att skapa tydlighet för omvärlden.
28

 

 

Det finns vissa krav på hur en hemsida till en medlemsförening ska vara utformad men ändå 

kan de lokala föreningarnas hemsidor se mycket olika ut. Detta har varit utgångspunkt för 

författarna att undersöka hur regler och de grundläggande värderingarna tolkats. 

 

                                                 
24

 Friskis&Svettis Riks (2008) 
25

 Friskis&Svettis Riks (2004) 
26

 Friskis&Svettis Riks (2008) 
27

 Friskis&Svettis Riks (2004) 
28

 Friskis&Svettis Riks (2009) 
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I Regler och rekommendationer tar Friskis&Svettis upp styrelser och anställda som viktiga 

kulturbärare och att det är av stor betydelse att den gemensamma idén och de värderingar 

organisationen står för är tydliga för de som leder föreningen på olika nivåer. Därför 

rekommenderar Friskis&Svettis att alla på olika ansvarspositioner ska ha möjlighet att gå 

kursen Föreningsledning.
29

 

4.2 Friskis&Svettis vägval  
I Våra vägval har Friskis&Svettis satt upp ett antal mål för hela organisationen och även hur 

resultat för dessa ska mätas. Vägvalen är beskrivna i en mjuk form som uppfattas som 

värdebaserade av författarna. Dessa anser författarna säger mer om föreningens arbete ur ett 

organisationskulturellt perspektiv än stadgarna. De har därför också legat till grund för 

analysen av ledningens arbete gentemot de övrigt verksamma inom organisationen.   

 

Författarna har valt att ta upp de mål som de anser har störst betydelse för uppsatsens syfte. 

Det första målet är att Friskis&Svettis vill se fler leenden och detta mäts genom 

undersökningar där attitydfrågor omfattar upplevelser och känslor som organisationen 

förmedlar. Främja frivilligheten och idealiteten samt belöna funktionärer genom möjligheter 

till utveckling, tillhörighet och arbetsglädje är ett annat mål som mäts i 

föreningsledningsuppföljningen. De har även ett mål att deras funkisar ska känna till, känna 

för och leva deras gemensamma värderingar För att utvärdera detta görs attitydmätningar och 

man mäter även antalet deltagare på kurser och konvent. Vi har en stödjande och tillåtande 

anda som skapas genom värdebaserat ledarskap är ett annat mål som beskriver hur 

Friskis&Svettis vill sköta sin organisation. Resultaten för detta mål mäts på samma sätt som 

det förra. Två andra viktiga mål är Friskis&Svettis står fria och ingår aldrig samarbeten som 

på något sätt begränsar deras rörelsefrihet och all utveckling av träningsformer och andra 

erbjudanden ska ske utifrån deras värderingar och vägval. Båda dessa mål mäts genom 

föreningsledningsuppföljningen.
 30

 

                                                 
29

Friskis&Svettis Riks (2009) 
30
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4.3 Riksorganisationen 
Intervjun som gjordes med en styrelserepresentant ur riksorganisationen presenteras här som 

ett komplement till den sekundära datan om Friskis&Svettis.  

 

Riksföreningens styrelse består av sju ledamöter varav en är ordförande och en är 

viceordförande.
31

 Den styrelsemedlem(i fortsättningen kallad A) vi intervjuat berättar att det 

är sexton personer som är anställda på riksföreningen men att det däremot finns ett sjuttiotal 

människor som är knutna till Friskis&Svettis Riks som utbildare. Dessa har ett så kallat 

utbildningsbidrag som är relativt lågt men det gör att arbetet inte är helt ideellt.
32

 

 

Eftersom det är intressant för vår uppsats att veta huruvida lön är ett vikigt incitament frågade 

vi A om dennes uppdrag är helt ideellt. Vi fick svaret att det är det inte, hela styrelsen får 

varje år dela på tre prisbasbelopp som fastställs på årsstämman. Vidare tycker A att det inte 

ska vara helt ideellt av den anledningen att det ska vara möjligt att ha en bredd av personer 

som kan gå in styrelsen. Däremot ska det inte vara en summa motsvarande de i näringslivet 

säger A. 

 

Den ideella värdegrunden som Friskis&Svettis bygger på beskrivs av A som väldigt stark, 

väldigt aktiv och en levande del inte minst när det gäller utbildningar men även i det dagliga 

arbetet.  Den bygger väldigt mycket på det som Friskis&Svettis anser vara sitt uppdrag, 

nämligen att få de många människorna att tycka att det är väldigt kul att träna. Sedan berättar 

A att de just nu håller på att ytterligare modernisera sina värderingar. 

 

På frågan om motivation svarar A att det finns ett jättestort hjärta i Friskis&Svettis och jämför 

detta arbete med att göra en samhällsinsats som till exempel att arbeta för Röda korset eller 

Rädda barnen. 

 

”Jag tror på idén, det är fantastiskt härliga människor och det ger mig väldigt mycket 

samtidigt som det är ett sätt att göra något väldigt bra för många människor.”
33

 

 

                                                 
31

Friskis&Svettis Riks (2008) 
32

Telefonintervju med styrelserepresentant för Friskis&Svettis Riksorganisation, 2010-12-02 
33
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Vi frågade även A om vad riksföreningen anser vara incitament för ledare inom 

Friskis&Svettis och svaret blev tränings- och rörelseglädje. A vet att många människor 

engagerar sig för att det finns andra härliga människor som gör samma sak och att det görs i 

ett sammanhang som människor gillar att vara i. 

 

A svarar på frågan om denne gått kursen Föreningsledning att ambitionen varit högre och 

därför har gått det som är grundutbildningen för alla ledare. A menar att det var en mycket 

positiv upplevelse, då samlas entusiastiska människor som alla anmält sig till att bli ledare på 

något sätt inom Friskis&Svettis genom lokala uttagningar. Alla samlas på en kursgård, tränar, 

pratar värderingar och det hålls föreläsningar om sådant som ledarna måste ha kompetens i 

såsom anatomi och muskelkunskap.  

 

”I en sådan här organisation om du ska vara riktigt duktig på att vara ledare, framförallt ur 

ett styrelseperspektiv där det inte är operativt, det finns ett kansli för det, då är det min 

erfarenhet att det är vikigt att få en känsla för hur det är, inte att bara ha kontakt med 

riksorganisationen utan även ute i landet.”
34

  

 

För att få den rätta känslan deltar A på olika events och utbildningar som till exempel 

Svettisdagarna då 1500 ledare från hela Sverige tränar, festar och tankar på energi som man 

tar med sig hem till sin lokala förening. 

 

4.4 De lokala föreningarna 

De lokala föreningarna kan se ut på olika sätt. Egentligen kan vem som helst starta en 

medlemsförening så länge stadgarna och reglerna följs. Detta är ett led i deras idé om lustfylld 

träning för alla. Beroende på antal medlemmar och antalet aktiva kan föreningarna variera i 

storlek och antal träningsanläggningar tillhörande föreningen.
35

  

4.4.1 Järfälla 

Friskis&Svettis Järfällaförening startades 1984 och hade under sitt första år cirka 200 

medlemmar som nu har växt till 8000 år 2010. Föreningen har sex anställda och ungefär 160 

funktionärer som arbetar ideellt. Dessa lägger ner i snitt 3 timmar per vecka på sitt 

engagemang hos Friskis&Svettis och får för detta utbildning, inspirationsdagar och vissa 

                                                 
34

 Telefonintervju med styrelserepresentant för Friskis&Svettis Riksorganisation, 2010-12-02 
35

 http://web.friskissvettis.se/ 2010-12-21 

http://web.friskissvettis.se/


23 
 

förmåner. Medlemmarna har möjlighet att träna i två olika lokaler, Friskiskällan och den 

nyöppnade Bolinderlokalen.
36

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

          

 

 

 

 
 

Figur 3. Organisationsschema IF Friskis&Svettis Järfälla37  

4.4.2 Täby 

Friskis&Svettis Täbyförening startade sin verksamhet 1985 och har idag,år 2010, cirka 5000 

medlemmar.  Föreningen har tre anställda och ungefär 130 funktionärer som arbetar ideellt. 

Föreningen arbetar utefter Friskis&Svettis gemensamma idé om att erbjuda lustfylld och 

lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla men har även en egen vision som är, ”en 

välkomnande mötesplats med rörelse i centrum”. Medlemmarna har möjlighet att träna i flera 

olika lokaler varav en är Friskis&Svettis egna Slottshallen.
38

 

 
Figur 4. Organisationsschema IF Friskis&Svettis Täby39 

4.4.3 Tyresö 

Friskis&Svettis Tyresöförening bildades  1987 och verksamheten bedrivs idag, år 2010,  i 

lokalen Masten i Tyresö som de haft sen 2001. Även denna förening har den gemensamma 
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idén som grund men har skapat en egen vision som är att uppnå ”ett Tyresö där alla mår bra 

och njuter av rörelse- och livsglädje”.
40

 

 

Tyresös förening har istället för en verksamhetschef tillsatt en verksamhetssamordnare år 

2010. Detta betyder att personen ifråga har ett ansvar för verksamheten och har en slags 

chefsposition men där medarbetare med andra ansvarsområden rapporterar direkt till styrelsen 

och inte till verksamhetssamordnaren.
41

 Totalt är de 7 anställda, cirka 180 funktionärer och 

idag, år 2010,ungefär 4600 medlemmar i föreningen.
42

  

 
Figur 5. Organisationsschema IF Friskis&Svettis Tyresö43  

 

4.5 Hur kan detta användas? 
I Friskis&Svettis stadgar och i deras Regler och rekommendationer nämns vid flertalet 

tillfällen att föreningen bygger på en ideell värdegrund men det finns inte beskrivet 

någonstans vad denna värdegrund är. De flesta människor vet förmodligen att ideell betyder 

icke vinstdrivande men det säger egentligen inget om vilka värderingar föreningen bygger på. 

Däremot beskriver man tydligt vad rörelsens grundläggande idé är, nämligen att ”erbjuda 

lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.” Vi tolkar det som en beskrivning 

av organisationens värdegrund. Det viktigaste elementet är enligt Friskis&Svettis 

styrdokument och deras hemsidor leendet och lusten. Detta återfinns på de olika lokala 

föreningarnas hemsidor och även på riksföreningens hemsida.
44

   

 

Friskis&Svettis är mycket noga med att beskriva hur en medlemsförening får använda sig av 

rörelsens varumärke och det finns detaljerade förklaringar hur det rent grafiskt måste se ut i 

skriftliga sammanhang. Det finns en del krav på vad som ska finnas med på en 
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medlemsförenings hemsida men ändå ser de mycket olika ut. Vad en förening väljer att lyfta 

fram på hemsidan är intressant att studera då det säger en del om vilken innebörd ledningens 

direktiv har för dem och hur föreningen tolkar dem. Till exempel har två av föreningarna som 

vi haft kontakt med utformat egna visioner baserade på Friskis&Svettis värdegrund. Vi anser 

att det är ett bra sätt att använda sig utav de riktlinjer som finns. Genom att de lokala 

föreningarna ser till de behov som finns i deras omgivning och sätter visioner och mål efter de 

förutsättningar som finns lokalt kan Friskis&Svettis värdegrund förmedlas. 

 

I våra vägval beskriver Friskis&Svettis vilka övergripande mål de har och hur resultaten för 

dessa ska mätas. Målet att Främja frivilligheten och idealiteten samt belöna funktionärer 

genom möjligheter till utveckling, tillhörighet och arbetsglädje anser vi beskriver vilka 

incitament som ges till informella ledare det vill säga träningsledarna. Vi tolkar det som att 

utbildningar och inspirationsdagar är ett sätt att ge dessa möjligheter till utveckling och 

tillhörighet. Arbetsglädjen tror vi kommer utav det som styrelserepresentanten för 

Riksföreningen menar är incitament för alla som engagerar sig inom Friskis&Svettis, 

nämligen träningsglädje. Egentligen har alla mål som är beskrivna i vägvalen samma budskap 

och det är att de värderingar som Friskis&Svettis står för är det allra viktigaste. 

Organisationen säger att de som engagerar sig ideellt måste inte bara känna till dessa 

värderingar utan leva dem. Det som är intressant är att målen som beskrivs i ett ganska mjukt 

språk med värdebaserade ord och uppfattas som kvalitativa har konkreta beskrivningar över 

hur de ska mätas.  

 

Genom att analysera de dokument som finns skrivna om hur organisationen Friskis&Svettis 

arbetar kan vi se att organisationskulturen vuxit fram genom att man har tydliga 

värdebaserade mål. Och snarare än att vara en byggsten bland många andra anser vi att 

organisationskulturen varit en strategi för att kunna engagera människor ideellt.  
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5 Vad säger medarbetarna? 

Intervjuerna presenteras här i följande ordning. Först redovisas resultatet från de tre 

verksamhetschefernas intervjuer och sedan kommer sammanställningen av de sju intervjuerna 

gjorda med träningsledare på de olika föreningarna. För att kunna presentera intervjusvaren 

mer överskådligt har följande avsnitt disponerats efter de problemområden som definierats i 

syftet för denna uppsats, incitament och motivation. 

5.1 Verksamhetschefer  

5.1.1 Järfälla 

Tore har en yrkesbakgrund som civilingenjör men har även arbetat i många år som 

projektledare inom olika branscher. Han har varit motionär inom Friskis&Svettis i cirka tjugo 

år. Han började för fem - sex år sedan att engagera sig inom föreningen som receptionsvärd 

och tyckte att det var väldigt roligt. Detta gjorde att när verksamhetschefsposten utlystes sökte 

Tore utan förhoppningar men med stort intresse tjänsten och fick den. Han har nu varit 

verksamhetschef för Friskis&Svettis Järfälla i ett år.
45

 

Incitament 

Som anställd hos Friskis&Svettis har Tore en lön men som han säger är den mindre viktig. 

Den behövs för att klara brödfödan men han menar också att det inte är ett låglöneyrke att 

arbeta på Friskis&Svettis. Som verksamhetschef har Tore ett ansvar för strategisk planering 

och budgetering som sträcker sig över en längre tidsperiod. Däremot tar ofta det operativa 

arbetet mer tid och tränger undan det viktiga strategiska arbetet.  Tore anser även att en viktig 

del av hans arbete är att få personalen att trivas. Funktionärerna står för två tredjedelar av 

arbetet i föreningen medan Tore och resten av kansliet står för en tredjedel.  

 

Vid frågan om vad föreningen har för mål svarar Tore att de har sin grund i Friskis&Svettis 

idé att tillhandahålla lustfylld och lättillgänglig träning för alla och mantrat att det ska vara 

kul att träna. Det handlar om att finnas där folk bor,ha bra priser och god kvalitet. Det är även 

viktigt med uppföljning för att förbättra ledarna i sin verksamhet. Konkreta mål för 

Järfällaföreningen är att göra ett nollresultat och att inte ha något lager. Självklart är ett mål 

att öka antalet medlemmar.  
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Vid frågan om Tore har deltagit i kursen föreningsledning svarar har att han inte gått just den 

kursen. I och med hans tidigare engagemang inom Friskis&Svettis har han gått andra kurser. 

Han säger också att Friskis&Svettis kurser är en del av motivationen till funktionärerna.  

 

Friskis&Svettis ideella värdegrund bygger enligt Tore på att verksamheten ska vara öppen för 

alla och utifrån den värvar föreningen funktionärer. Det måste vara viktigt för funktionärerna 

att vilja bidra på det sättet, att jobba ideellt. Tore säger att han själv upplevde det väldigt 

tydligt att han började hjälpa andra människor när han gick från motionär till funktionär och 

att det inte var något han reflekterat över tidigare. Att hjälpa andra människor med deras 

träning och att se dem växa är stimulansen i arbetet enligt Tore.  

 

Eftersom träningsledarna inte är anställda finns inget juridiskt bindande avtal mellan dem och 

föreningen men det görs en överenskommelse som innebär att en träningsledare ska hålla ett 

visst antal pass i utbyte mot utbildningen.
46

 

 

Tore menar att han måste känna till Friskis&Svettis Regler och rekommendationer hyfsat och 

att de är en trygghet som ger bra handlingsutrymme inom ramarna. Föreningen sköter sig 

självt men som bas behövs riktlinjer. Han påpekar att Riksorganisationen är mycket tydliga 

med hur varumärket Friskis&Svettis får användas.  

 

Motivation 

Det som motiverar Tore är att se människor växa och komma igång med sin träning.  

 

”Det är häftigt när man ser någon som kommer in från regnet och en timme senare går ut 

härifrån med ett leende på läpparna”
47

 

 

På frågan om hur Tore motiverar andra svarar han att det är hans jobb men att han inte 

behöver göra så mycket för att det är en självgående organisation. Han ser en möjlighet att 

påverka genom information. Att alla inom föreningen är så informerade som de behöver vara.  
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5.1.2 Täby 

Peer var en av de första som gick den så kallade friskvårdslinjen på Högskolan i Gävle. Han 

hade tanken på att bli idrottslärare men hamnade inom friskvård för att utveckla sig själv. Han 

har sedan 1985 arbetat med friskvård på ganska centrala nivåer inom näringslivet och har 

även arbetat som folkhälsoplanerare. Han menar att han känner sig som en pionjär på området 

eftersom han arbetat med dessa frågor på individ, grupp och organisationsnivå. 1984 kom 

Peer i kontakt med Friskis&Svettis och engagerade sig i slutet på 80-talet inom föreningen. 

Sen 1990 har han även suttit i styrelsen. Sedan 10 år tillbaka är Peer verksamhetschef för 

Friskis&Svettis Täby. 

Incitament 

På frågan hur viktig lönen är för Peers engagemang i Friskis&Svettis svarar han 

 

”Ska du bli rik så ska du inte jobba på Friskis&Svettis, alltså rik på pengar.”
48

 

 

Med detta menar han att Friskis&Svettis gemensamma idé är så stark och drivande att den 

betyder mer än lönen. Dock är lönen viktig för att kunna leva.  Vidare säger Peer att de flesta 

yrken där du arbetar med människor överlag är lite sämre betalt.  

 

Som verksamhetschef arbetar Peer mycket med administration och verksamhetsutveckling. 

Detta innebär att föra föreningen framåt, ha kontroll över ekonomin samt ansvara för 

utbildning och marknadsfrågor. Eftersom föreningen har mycket stor verksamhet dagtid håller 

Peer några av dessa träningspass då det är svårt att få ideella att ställa upp.  

 

Föreningen i Täby har enligt Peer mer kvalitativa mål med fokus på ökad försäljning. Han 

jämför dem med en stiftelse på det sättet att vinsten går tillbaka föreningen. Föreningen har 

brutit ner riksorganisationens mål om att få människor att le vid tanken på träning till att de 

ska vara en välkomnande mötesplats med rörelse i centrum.
49

 Peer menar att deras 

förhållningssätt till att vara välkomnande betyder att människor ska känna sig hemma och 

trygga men även att välkomna varandra och sig själva.  

 

Peer gick den första ledarskapskursen som riksorganisationen anordnade 2006, men inte den 

som nu kallas Föreningsledning. Andra inom Friskis&Svettis Täby har gått den kursen och 
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Peer nämner att det har ställt till med vissa problem. Sammanfattat betydde det att det blev en 

övertolkning av regler som ledde till att lusten försvann hos medarbetarna och i förlängningen 

fick Peer ta smällen hos styrelsen och fick avgå.  Tack vare medlemmarna och 

funktionärernas stöd blev han återanställd och den dåvarande styrelsen avsatt.
50

 Peer menar 

med detta att i en idéburen organisation måste det finnas lust och glädje. Det får inte finnas 

andra ambitioner än att utveckla föreningen.  Peer fortsätter att beskriva Friskis&Svettis idé 

som oerhört central och drivande. Idén är som ett mantra som förningen haft i trettio år. Han 

kallar det en framgångssaga.  

 

Föreningen har tidigare haft ett avtal, dock inte juridiskt bindande, som säger att en 

träningsledare ska hålla ett visst antal pass i veckan i två år. Detta är på väg att ändras till att 

det istället för avtal talas om förväntningar på träningsledaren. Träningsledarna får efter 

femton pass ett arvode som ska motsvara ersättning för transport till lokalen samt skoslitage. 

De första femton passen motsvarar en slags betalning för utbildningen. 

 

När det gäller Regler och rekommendationer tycker Peer att de ibland kan bli lite hämmande. 

Även om det måste finnas ramar för föreningens syfte menar han att det borde vara i form av 

riktlinjer, alltså mer rekommendationer än regler. Peer föreslår att riksorganisationen skulle 

arbeta mer med förväntningar på medlemsföreningarna .  

Motivation 

På frågan om vad som motiverar Peer svarar han att han genom att ha arbetat brett med 

friskvårdsfrågor sett en avgörande faktor för mänsklig utveckling på individ, grupp och 

organisationsnivå. Denna faktor är att vara i god fysisk form och som Peer tycker är väldigt 

roligt att arbeta med. Att se människor komma till Friskis&Svettis och få ett leende ger 

mycket energi tillbaka menar han.  

 

”Hit kommer människor för att de vill, inte för att de måste ”
51

 

 

För att motivera andra människor försöker Peer skapa delaktighet, lyssna, uppmuntra och 

uppmärksamma. Han försöker att se alla.  
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5.1.3 Tyresö 

Richard har en yrkesbakgrund som civilingenjör med inriktningen data. Han har även ett 

företag som han jobbar med på sin lediga tid, ett dataföretag där han arbetar som konsult.  

Friskis&Svettis Tyresö omstrukturerade föreningen 2010. Istället för en verksamhetschef 

tillsatte föreningen en verksamhetssamordnare. När Richard fick en förfrågan tackade han ja 

och har sedan augusti 2010 arbetat som verksamhetssamordnare. Richard har en 80 % tjänst 

men lyfter fram att han arbetar mer än det. Det kommer alltid oförberedda saker som måste 

lösas, alltifrån ifrån att se till att toaletten ser ok ut till oförberedda samtal med problem som 

måste lösas.
52

      

 

Incitament 

Lönen betyder väldigt lite för Richard annars skulle han inte tagit anställningen som 

verksamhetssamordnare. Tjänsten innefattar egentligen inte motivation av andra enligt 

styrelsens beskrivning men Richard menar att det är en mycket viktig del av verksamheten. 

Det är mycket viktigt att bli väl bemött som ideellt engagerad men när allt rullar på ses det 

kanske som en självklarhet. Vidare säger Richard att det är lätt att glömma bort de anställdas 

hälsa och välmående eftersom det är lätt att engagera sig för mycket när det är roligt. De som 

arbetar på kontorssidan glömmer bort sig själva i engagemanget och då kan det behövas en 

bättre förståelse för problemet menar Richard.  

 

Enligt Richard har föreningen målet att se folk röra på sig och må bra. Det är egentligen inte 

viktigast att de rör på sig hos dem men han menar att det är ett väldigt bra sätt att göra det på. 

Tillsammans med delar av styrelsen har Richard gått kursen Föreningsledning och tycker att 

det blivit en större förståelse från styrelsens sida för föreningens arbete.  Ofta har en styrelse 

andra kunskaper som kan vara till nytta för föreningen men som Richard säger inte den rätta 

känslan. Den ideella värdegrund som Friskis&Svettis bygger på är svår att beskriva men 

mycket viktig anser Richard. Han menar att hela verksamheten är beroende av att den är ideell 

då människor engagerar sig utan att få lön. Vidare anser Richard att det är lätt att sväva ut och 

att bli tvungen till att hitta intäkter för att täcka föreningens kostnader. Därför är det mycket 

viktigt att hålla sig till kärnverksamheten.  
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Föreningen har en överenskommelse mellan sig och träningsledarna att de genom 

utbildningen förbinder sig för en viss tid.  

De Regler och rekommendationer som Friskis&Svettis satt upp anser Richard fungerar som 

en trygghet. Vid funderingar är det skönt att kunna använda sig av dessa.  

 

Motivation 

På frågan om vad som motiverar Richard svarar han att han sökte sig till denna miljö. Han har 

de senaste tre-fyra åren letat efter något annat att göra och kände att han träffade rätt med en 

anställning på Friskis&Svettis. Han trivs väldigt bra med både miljö och alla människor som 

han träffar. Richard motiverar andra genom att bry sig om dem och få dem att känna att de 

syns. Genom att funktionärerna är på plats tar Richard som ett tecken på att de är motiverade. 

Deras tid är viktig när de är här eftersom de är på plats en begränsad tid. Detta är även ett 

problem menar Richard då det inte alltid är möjligt att hinna med funktionärerna på grund av 

andra arbetsuppgifter.  

 

5.2 Träningsledare 
Alla träningsledare fick svara på hur länge de varit verksamma inom föreningen eftersom vi 

ville se om det hade betydelse för deras engagemang. De flesta har varit aktiva träningsledare 

en längre tid men det finns ett par träningsledare som varit det en kortare tid. Vi kan dock inte 

se något samband mellan detta och deras övriga svar. Det finns samma tydlighet och 

engagemang i svaren från den som varit aktiv i bara ett halvår som den som varit aktiv i 13 år. 

 

5.2.1 Järfälla 

Incitament 

Enligt träningsledarna får de ingen lön utan ett skobidrag och ett årskort som gäller i hela 

landet. Träningsledare 2 säger också att de får kläder att träna i men att det är väldigt viktigt 

att de inte har dem på sig när de tränar för egen del.  

 

”Om jag har hållit ett pass och vill gå och träna på nästföljande får jag inte ha samma tröja, i 

värsta fall får jag vända den ut och in.”
53

 

 

På frågan om vad de tyckte om ledarutbildningen svarade de att den var bra. Träningsledare 2 

tycker inte att det finns någon som slår Friskis&Svettis utbildningar därför att de håller högsta 
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kvalitet både pedagogiskt och materialmässigt. Träningsledare 1 tycker att det finns mycket 

glädje och att det är en personlig utveckling att gå en sådan utbildning som man kan ha nytta 

av även utanför Friskis&Svettis, till exempel på jobbet. Föreningen i Järfälla bekostade 

träningsledarnas utbildningar. Träningsledare 1 nämner att det finns ett avtal att man ska 

stanna ett visst antal terminer för att inte bli återbetalningsskyldig men tror inte att det har 

funnits någon som behövt göra det. När vi frågar respondenterna om de varit ledare någon 

annanstans svarar träningsledare 2 att hon håller i en gruppaktivitet för invandrarkvinnor. 

Detta får träningsledaren betalt för men det är också för att det krävs längre resa. 

 

När det gäller inspirationsdagar hos Friskis&Svettis är båda träningsledarna positiva till dessa. 

En av träningsledarna menar att organisationen även här visar på hög kvalitet genom god 

planering och framförallt att det är roligt. Den andra träningsledaren säger också att det är ett 

bra sätt att uppdatera sig på. Kvalitetsbegreppet återkommer på frågan om vad de har för 

personliga mål med sitt engagemang hos Friskis&Svettis. Träningsledare 1 säger att bra 

uppföljning resulterar i en hög och jämn kvalitet på ledarna. I övrigt handlar målen om att 

trivas i föreningen. Ett sätt att få medarbetare att trivas på sin arbetsplats är att låta dem vara 

delaktiga på olika sätt och gemensamt för de intervjuade träningsledarna på Friskis&Svettis 

Järfälla är att de tycker att deras röster blir hörda. 

 

Motivation 

På frågan om vad som motiverar träningsledarna svarar de utan eftertanke. Det som motiverar 

dem är positiv energi, glädje och motionärerna. Träningsledare 1 ser det som en motpol till 

allt jobbigt i vardagen, till exempel på jobbet eller privat. 

 

”Motionärerna är drivkraften, man kommer in på sitt pass och det står 80 personer som vill 

följa dig, wow!”
54

 

 

Träningsledare 1 försöker motivera andra genom att vara närvarande och tydlig i sitt 

ledarskap samt att visa glädje. Träningsledare 2 nämner också glädje som en viktig faktor och 

också att trivas i mitten och leda. Träningsledare 2 nämner även att hon funderat på varför 

man ställer upp som funktionär och vilket stort ansvar man tar på sig utan att få betalt. 

 

”Är jag där, är jag 100 % där.”
55
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5.2.2 Täby 

Incitament 

På frågan om de får någon lön för sitt arbete svarade två av träningsledarna nej men nämnde 

att de får ett arvode som betalas ut i en klumpsumma i slutet på terminen. Ledarens arvode 

brukar vara någon hundralapp annars är allt arbete ideellt. Ledarna får även ett årskort på 

Friskis&Svettis. 

 

Alla tre träningsledarna tyckte att utbildningen var väldigt rolig vilken bekostades av 

föreningen i Täby. Träningsledare 4 berättar att Friskis&Svettis går igenom ledarrollen och 

ger verktyg för att kunna gå ut på golvet. Han berättar även att ledarna måste gå både steg ett 

och steg två, alltså två olika kurser, som sedan avslutas med en diplomering. Träningsledare 3 

svarar på frågan om de varit träningsledare någon annanstans att hon varit aerobicsinstruktör 

parallellt under den period hon började som träningsledare. De andra två har inte varit 

träningsledare utanför Friskis&Svettis. 

 

Alla tre träningsledarna har varit på inspirationsdagar som Friskis&Svettis anordnat och alla 

tre betonar hur inspirerande de faktiskt är. Förutom att berätta att de får energi och ideér som 

motiverar dem nämner även träningsledare 4 att det ger tillfälle att få en uppfattning om vad 

de andra träningsledarna gör så att de kan skicka vidare motionärerna till rätt träningsform. 

 

Målet med träningsledarnas engagemang är genomgående att de själva håller sig i form men 

även att inspirera andra på olika sätt. Träningsledare 5 säger att hon vill ge bra pass så att de 

känner sig nöjda och att man jobbat hårt utan att det känns att man jobbat hårt.  

 

”Bara att känna glädjen i kroppen är bara det underbart.”  

 

Träningsledare 3 vill även hon leverera så bra pass som möjligt och menar att hon har hållit på 

så länge att det är svårt att motivera sig själv om hon inte har en grupp som väntar på henne. 

Gemensamt för alla tre träningsledare är att de tycker att de blir hörda inom föreningen och att 

de kan vara med och påverka. 

”Har man relevanta saker så lyssnar man på det. Det går bra att lyfta fram saker men det är 

inte alltid det blir som man vill. Det är ganska högt i tak här. Ge och ta.”
56
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Motivation 

På frågan om vad som motiverar träningsledarna svarar två av dem att träningsglädjen hos 

både sig själva och motionärerna är den viktigaste motivationen medan den tredje är mer 

inriktad på utmaningen att instruera andra och att de ska bli nöjda. När de ska motivera andra 

har de olika sätt att göra det på. Träningsledare 3 svarar att hon försöker ge av sig själv så 

mycket hon kan. Träningsledare 4 försöker avdramatisera själva träningen och menar att de 

ska må bra av det och ha nytta av det i sitt vardagliga liv. Den tredje träningsledaren anser sig 

vara en positiv ledare som berömmer och visar att alla syns.  

5.2.3 Tyresö 

Incitament 

Gemensamt för träningsledarna i föreningen är att de inte har någon lön. De nämner i 

intervjuerna att de får ett skobidrag som en form av ersättning men i övrigt är arbetet helt 

ideellt. På frågan om vad de tyckte om ledarutbildningen är ledordet roligt och träningsledare 

6 tyckte också att den var jobbig men på ett bra sätt. Samma ledare tyckte även det var bra 

med de teoretiska bitarna som denne inte hade koll på innan. Ingen av ledarna behövde 

bekosta sina utbildningar utan föreningen Friskis&Svettis Tyresö stod för det. 

 

”Det var det roligaste jag gjort någonsin. Det var jätteroligt och jättebra. Det var väldigt 

mycket folk, absolut det roligaste jag gjort och skulle vilja göra om det.”
57

 

 

Då träningsledare 6 inte varit aktiv särskilt länge har denne inte hunnit gå på någon 

inspirationsdag. Träningsledare 7 ansåg föreläsningarna på inspirationsdagarna vara det mest 

givande. På frågan om vad de har för mål med sitt engagemang svarar träningsledare 7 att han 

inte har något specifikt mål men att han trivs väldigt bra med det han gör. Den sociala biten 

med att träffa människor betyder mycket. Träningsledare 6 vill ha kul samtidigt som hon vill 

utvecklas men också ge folk en positiv träningsupplevelse.  

 

”Man vill ju förmedla något till motionärerna, det som man själv upplevde när man först kom 

hit lite skakis.”
58

 

 

Träningsledarna är eniga om att deras röster blir hörda inom föreningen. Träningsledare 7 

nämner att det är bra kommunikation och att det blir bra gehör för det som lyfts fram.   
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Motivation 

På frågan om vad som motiverar träningsledarna svarar de i olika ord den sociala aspekten av 

deras ledarskap. Det handlar om att träffa nya och olika typer av människor som alla är där 

tack vare samma intresse, att träna. Träningsledare 6 motiveras av att folk är positiva, inte 

bara motionärerna utan även ledningen och menar att det är ett bra klimat att vara i.  

 

”Det är nog den sociala biten, man träffar så himla många roliga och nya människor, alla 

åldrar, alla modeller. Sen tycker jag det är så himla kul själv med träning så jag kan hålla på 

med det jag tycker är roligt på min fritid.”
59

 

 

När det gäller att motivera andra svarar träningsledare 6 att det är viktigt att vara 

uppmuntrande  men samtidigt tillåtande eftersom alla inte har samma förutsättningar. 

Träningsledare 7 menar att det är viktigt att försöka motivera efter sin egen förmåga. Han 

menar att det kan göras genom att göra passen roliga och omväxlande. 
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6 Analys 

Utifrån vårt syfte och de forskningsfrågor som vi ställt har vi valt att dela upp analysen i tre 

delar incitament, motivation och skillnader mellan de olika föreningarna. Först går vi igenom 

de tre delarna för verksamhetscheferna och efter det för träningsledarna.  

6.1 Verksamhetschefer 

6.1.1 Incitament 

Enligt riksorganisationen är incitamentet för ledare inom Friskis&Svettis träningsglädje. Det 

är det mantrat som även verksamhetscheferna upprepar, att det ska vara kul att träna. Överallt 

påpekar Friskis&Svettis att den ideella värdegrunden är den viktigaste grundstenen för 

organisationen och det vi kan tyda av svaren från verksamhetscheferna är att det faktiskt är så. 

Att den är viktig håller alla med om men att beskriva den är svårare. Tore nämner att hjälpa 

andra och att se andra människor växa är stimulansen i arbetet. Richard menar att man är 

beroende av att det är en ideell verksamhet eftersom människor engagerar sig utan att få lön. 

Peer beskriver kärnan i deras verksamhet som att organisationen bygger på en idé och då är 

det oerhört viktigt att människor som engagerar sig vet att det de arbetar för inte gynnar någon 

annans plånbok.   

 

I Herzbergs tvåfaktorsteori anses lön vara en viktig hygienfaktor, alltså en faktor som minskar 

missnöje men som inte motiverar. Detta är tydligt hos verksamhetscheferna då alla tre menar 

att de inte skulle klara sig utan den men att den inte är avgörande för deras arbete. Det som 

snarare är viktigt är organisationens grundläggande idé. Peer menar att den är starkare än 

lönen och därför drivande.  

 

Riksorganisationen säger även att de interna utbildningarna är av stor betydelse för ledare 

inom Friskis&Svettis och när det gäller verksamhetscheferna kan vi konstatera att det gett 

olika utslag inom de olika lokala föreningarna. På Tyresöföreningen har detta verkat positivt 

för relationen mellan styrelsen och den operativa ledningen medan det i Täby har skapat vissa 

problem. I Tyresö gick verksamhetssamordnare kursen tillsammans med styrelsen. Detta kan 

ha haft betydelse för effekten av kursen. I Täby tycktes det snarare leda till en övertolkning av 

regler som resulterade i att lusten försvann. Vilket inte är något bra då hela idén bygger på en 

lustfylld arbetsplats. 
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Det vi kan konstatera efter intervjuerna med verksamhetscheferna är att de alla sökt sig till 

organisationen av helt andra orsaker än lönen. Den behövs absolut för att de ska arbeta kvar 

men det finns som en av verksamhetscheferna sa, bättre betalda jobb, en verksamhetschef 

tyckte nog att de snarast var underbetalda. Och ändå vill man arbeta kvar. För det handlar om 

en idé och en livsstil som man väljer. Om vi tittar på de som är formella ledare inom 

Friskis&Svettis har vi två civilingenjörer och en hälsovetare. Ingen utav dem har egentligen 

någon utbildning inom ledarskap. Det gemensamma hos dessa tre verksamhetschefer är att det 

finns ett intresse för träningsglädje och Friskis&Svettis grundidé som riksorganisationen går 

ut med som deras större incitament till de lokala föreningarna.  

 

Eftersom varje förening sköter sig själv ekonomiskt och organisatoriskt är det inte konstigt att 

det finns olikheter i sättet att driva verksamheterna. Riksföreningen har egentligen bara satt 

upp direktiv för hur varumärket får användas och hur träningsverksamheten byggs upp. Men 

själva ledarskapet och hur varje förenings struktur ska se ut är inget som beskrivs i riktlinjerna 

eller stadgar.  

 

I Tyresöföreningen har man istället för verksamhetschef tillsatt en verksamhetssamordnare. 

På frågan om vad som skiljer en sådan från en verksamhetschef fick vi svaret att det är inte 

någon större skillnad. Det enda som skiljer är att övriga ansvariga på kontoret rapporterar 

direkt till styrelsen och inte till verksamhetssamordnaren. I övrigt ingår det administrativa 

ansvaret och ett personalansvar på samma sätt som för en verksamhetschef. Det vi reagerar på 

är att det i Friskis&Svettis egna Regler och rekommendationer står att ”närmast under 

styrelsen ansvarig för verksamheten i Friskis&Svettis olika medlemsföreningar skall 

benämnas verksamhetsledare alternativt verksamhetschef om sådan finns”.
60

 Detta menar de 

är viktigt för att skapa tydlighet för omvärlden men vi undrar om det inte även behövs för att 

skapa tydlighet internt. Det vi upplevde med kontakten med Tyresöföreningen var att det 

kändes lite ostrukturerat. Vid närmare läsning av verksamhetsberättelse för år 2009 och 

årsmötesprotokoll från 2010, finns det ingenting som antyder att man sökte en 

verksamhetssamordnare som senare kom att tillsättas i augusti 2010. Vi tolkar det som att det 

funnits någon form av behov av en samordnare men att man inte riktigt vetat hur den rollen 

ska se ut. Vi uppfattar verksamhetssamordnaren som väldigt engagerad och med en stark vilja 

att utveckla organisationen men att det kanske behövs en tydligare ansvarsbeskrivning. En 
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annan sak som visar på denna otydlighet är när vi kontaktar Tyresöföreningen för första 

gången. Vi har då fått information via hemsidan att en man är verksamhetssamordnare med ett 

nummer tydligt skrivet under hans namn. När vi ringer svarar ingen men vi kopplas till ett 

telefonsvar där en kvinna presenterar sig och ber oss att lämna ett meddelande. Detta kan 

verka som en småsak men vi blev något vilseledda och förstod inte riktigt vem vi skulle söka. 

Samma sak hände efter intervjun då vi fått svaret från verksamhetssamordnaren att han kunde 

hjälpa oss med kontaktuppgifter till träningsledare. Då vi inte fick svar varken på mail eller på 

telefon kontaktade vi receptionen där vi fick svaret att det var en annan person som ansvarade 

för träningsledarna och att hon nog kunde hjälpa oss. Vi menar att denna hänvisning skulle 

kunna ha gjorts direkt av verksamhetssamordnaren. Detta är ytterligare ett tecken på att 

föreningen skulle kunna skapa mer tydlighet internt.  

6.1.2 Motivation 

Det vi tycker är intressant är att verksamhetscheferna menar att varken styrelsen eller 

riksorganisationen, som sätter upp arbetsbeskrivningen, tagit med motivation som en del av 

arbetet, utan det ses som något självklart. För alla tre verksamhetschefer ser ändå det som en 

del av sitt arbete men de får inga direktiv hur det ska göras, det ska bara hända av sig självt. 

Det är inte alltid de är medvetna heller om att de motiverar träningsledarna. En 

verksamhetschef säger att han inte behöver göra så mycket för att det är en självgående 

organisation medan en annan svarar på frågan hur han motiverar andra att ”det vet jag inte att 

jag gör”. Men när han får tänka efter en stund svarar han att han vill att alla ska känna att de 

syns, att man bryr sig om dem och tar det som ett tecken att de är motiverade genom att de är 

på plats. Är de i lokalen när de ska och lite till då är de motiverade. 

 

Det som går att konstatera efter intervjuerna är att de motiveras av arbetet i sig. Detta är en av 

motivatorerna i Herzbergs tvåfaktorsteori. Men även arbetsmiljön och människorna i miljön 

har stor betydelse för motivationen enligt verksamhetscheferna. Dessa två områden ser 

Herzberg som hygienfaktorer som kan minska missnöje men verksamhetscheferna tar upp 

dessa faktorer som motivationshöjande. När det gäller den grundläggande idén har den enorm 

betydelse för människors engagemang. Däremot kan den också verka negativ i den meningen 

att folk blir överengagerade. 
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”Samtidigt som vi är eldsjälar och brinner för det vi gör, så är det några som har brunnit 

upp”
61

 

 

Alla tre verksamhetschefer nämner vid olika tillfällen under intervjuerna att de arbetar mer än 

sina timmar enligt kontraktet. Detta visar att det klart finns en stark inre motivation kopplad 

till arbetet som baseras på Friskis&Svettis idé och värdegrund. Richard nämner i intervjun att 

många på kontorssidan arbetar väldigt hårt och väldigt mycket för att det är roligt men att de 

också glöms bort ur friskvårdssynpunkt. Det är lätt att allting bara rullar på och det kanske 

borde finnas en kontroll uppifrån som ser till att även att de anställda mår bra. Vi kopplar det 

till motivatorn recognition alltså att människor behöver erkännande för sitt arbete för att 

känna sig motiverade.  

 

Eftersom verksamhetscheferna har en formell ledarroll är det intressant hur de motiverar 

andra. Friskis&Svettis Riks tar inte upp i sina riktlinjer om hur verksamhetscheferna kan 

motivera andra. Inte heller de lokala föreningarnas styrelser tar med detta i 

verksamhetschefernas arbetsbeskrivningar enligt dem själva. Tore är den enda som nämner att 

motivera andra som en del av sitt jobb men anser däremot att han inte behöver göra särskilt 

mycket då föreningen är självgående. Även om de andra två inte fått direktiv att motivera 

andra anser de att det är del av deras arbete. De pratar om att få människor att känna sig 

sedda, uppmuntra och lyssna. Detta är en stor del av ett transformativt ledarskap.  

6.2 Träningsledare 

6.2.1 Incitament 

Det är svårt att sätta fingret på vad som är Friskis&Svettis egentliga incitament. Vi har valt att 

titta närmare på utbildningen, den grundläggande idén och inspirationsdagar som 

Friskis&Svettis anordnar. 

 

Alla de träningsledare vi pratat med är nöjda med utbildningen och det tyder på att den har 

betydelse för deras engagemang. Det är dock svårare att förklara varför man tar på sig ett 

sådant stort ansvar utan att få betalt. Vi tror att det har att göra med den grundläggande idén 

om Friskis&Svettis, träningsglädje. Det kan vi återkoppla till det som styrelsen för Riks ansåg 

vara Friskis&Svettis incitament till de som är verksamma inom organisationen. En av 

träningsledarna från Järfällaföreningen nämnde det spontant att hon funderat på varför man 
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tar ett så stort ansvar. Det gäller inte bara en själv utan en massa människor som litar på att 

träningsledaren ska stå där en viss tid och ge av sig själv och sin tid till alla andra. Vi tror att 

det bygger på det som Herzberg tar upp i sin teori och som delvis kan härledas till Maslows 

behovshierarki, nämligen behov som handlar om självuppfyllelse.
62

 Personlig utveckling, 

vilket flera av träningsledarna själva tagit upp, prestation, att ha åstadkommit något har stor 

betydelse för den inre motivationen, men även att arbetet i sig är motiverande, vilket också 

kan tolkas av träningsledarnas svar om varför de blivit träningsledare på Friskis&Svettis.  

 

När det gäller avtal mellan föreningen och träningsledare finns det inget juridiskt bindande 

utan det handlar om en överenskommelse. Täbys förening håller på att förändra denna 

överenskommelse till att arbeta med förväntningar vilket vi tycker känns mer relevant då det 

är konstigt att kräva ett engagemang som ska vara frivilligt. Även om de avtal som finns idag 

inte har någon juridiskt giltighet, fyller de ändå en funktion som skyldighet. Detta kan också 

ses som ett incitament för de informella ledarna. 

 

Inspirationsdagarna som Friskis&Svettis anordnar verkar också ha betydelse för 

träningsledarnas engagemang men inte i lika hög grad som utbildningen eller träningsglädjen. 

Vi tror dock att det är ett bra incitament för att både hålla glöden uppe och att uppdatera 

träningsledarna.  

6.2.2 Motivation 

De flesta av träningsledarna nämner träningen i sig som motivation men även att träffa alla 

människor, både kollegor och motionärerna gör att de engagerar sig ideellt. Som en av 

träningsledarna på Täbyföreningen säger att det är svårt att efter en så lång tid motivera sig 

utan att det står en hel sal full med människor och väntar på dig. En motivation som både 

verksamhetschefer och träningsledare tar upp är en inre drivkraft att vilja synas och att stå i 

centrum, något som vi själva även funderat på vid träning hos Friskis&Svettis innan studien 

påbörjades.  

 

När det kommer till att motivera andra är ledordet hos träningsledarna glädje. De nämner även 

närvaro som en viktig faktor. Det kan tas som självklart men det finns tillfällen då en ledare 

behöver hoppa in med kort varsel. En träningsledare på Järfällaföreningen berättar efter 
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intervjun om ett tillfälle då hon fick avbryta sin efterlängtade fredagsmiddag med sin man för 

att det blivit en miss och hon lämnar allt för sitt åtagande hos Friskis&Svettis.  

 

Det finns vissa begrepp som återkommer genom hela intervjuserien och det är glädje, bra 

miljö, personlig utveckling, roligt, trivas och så vidare. Positiva ord. Vi har hört ett par mindre 

positiva aspekter av ledarskapet inom Friskis&Svettis och de handlar om arbete som enligt 

verksamhetscheferna kanske borde ligga på riksföreningens bord. Till exempel frågan om 

friskvård för de anställda på de olika föreningarna. Richard menar att de engagerar sig på 

annan basis än lön och att det är lätt att ta det för givet när allt bara flyter på.  

 

Som vi ser det är teorin om transformativt ledarskap relevant på flera sätt men särskilt de två 

beteendena idealiserat inflytande och inspirerande motivation. Utifrån de intervjuer som har 

gjorts med både verksamhetschefer och träningsledare kan vi se att arbetet de gör hos 

Friskis&Svettis bygger på att de delar organisationens vision, deras grundläggande idé. 

Vidare är organisationen mycket angelägen om att varumärket Friskis&Svettis ska vara 

tydligt för alla både i och utanför organisationen. 
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7 Slutsats 

Vi ville med denna uppsats undersöka vad som motiverar människor i en organisation där 

man mestadels arbetar ideellt. Därför har vi undersökt vilka incitament som finns för olika 

typer av ledare inom Friskis&Svettis och huruvida dessa motiverar dem eller om det finns 

andra motivatorer.  

 

Vi har kommit fram till att även om det finns ett antal faktorer som skulle kunna kallas 

incitament som till exempel utbildning och inspirationsdagar så är det den grundläggande idén 

som driver ledare inom organisationen. Och det spelar ingen roll vilken förening man 

engagerar sig i, det är själva engagemanget som är viktigt. Även riksföreningen menar att det 

största incitamentet för olika ledare inom organisationen är träningsglädje.  

 

Vissa andra incitament har trots det en betydelse för motivationen. Även om utbildningen är 

obligatorisk för att bli träningsledare inom Friskis&Svettis är det tydligt att de tycker att den 

betytt mer för deras engagemang. På samma sätt som utbildningen har de så kallade 

inspirationsdagarna och olika events haft betydelse som incitament för fortsatt arbete. 

Anmärkningsvärt var att ingen av de formella ledarna tog upp lönen som drivande i deras 

ledarskap utan alla drivs av den starka ideella värdegrund som Friskis&Svettis har och 

motiveras därför inte av pengarna. Ingen av de informella ledarna uttryckte lön eller arvode 

som något önskvärt.  

 

Friskis&Svettis har många riktlinjer för hur en förening ska se ut, i stadgar och regler och 

rekommendationer. Det som saknas är rutan som Richard nämner i sin intervju för motivation 

av andra. Både de formella och de informella ledarna känner att det finns en inre motivation 

hos dem i och med den roll de har. De formella ledarna har dock svårare att beskriva hur de 

ska motivera andra. Däremot har de informella ledarna en ganska klar bild av sitt ledarskap. 

Eftersom många motiveras av vad organisationen står för är det lätt att engagera sig för 

mycket.  

 

De skillnader som vi sett mellan de föreningar vi studerat är marginella. Det finns en liten 

skillnad hur ersättning ges till träningsledarna. I Täby väljer de att terminsvis betala ut ett 

arvode som ska täcka resekostnader och till exempel skoslitage. I de andra föreningarna ges 

istället ett skobidrag. Men dessa ersättningar är inte betydande för engagemanget och 
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motivationen. Det finns även ett par skillnader i hur de formella ledarna ser på sin arbetsroll. 

Detta kan bero på att de i Tyresöföreningen tillsatt en verksamhetssamordnare istället för en 

verksamhetschef som i Järfälla och Täby. De formella ledarna vi pratat med har uppgett 

liknande arbetsuppgifter men till exempel i Tyresö hade Richard mer fokus på motivation 

medan i Järfälla menade Tore att det inte behövs tack vare en väl fungerande organisation. 

Även synen på kursen Föreningsledning och de regler och rekommendationer som satts upp 

skiljer sig något. Det är Täby som efter dålig erfarenhet upplever dessa som en aning 

hämmande medan de två övriga ser de som en trygghet och något att luta sig mot vid 

osäkerhet. 
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8 Diskussion 

Ledarskapet inom Friskis&Svettis är som i många andra fall svårt att beskriva. Det vi har sett 

under denna studie är att det betyder väldigt mycket för ledarskapet att tro på organisationens 

vision och de värderingar den står för. Det är mycket intressant att lön har en så pass liten 

betydelse för ett så stort ansvar. Varför en människa tar på sig ett ansvar tror vi har att göra 

med behovet av självförverkligande och ett behov av bekräftelse. Samma sak gäller även de 

formella ledarna som får betalt för sitt arbete. De har inte heller lönen som ett incitament för 

deras engagemang utan värdesätter andra faktorer som människorna och träningsglädjen. 

 

De formella ledarna på Friskis&Svettis behöver egentligen inte ha någon teoretisk kunskap 

om ledarskap och ett mönster vi kan utläsa är att det finns en naturlig ordning för hur dessa 

rekryteras. Först börjar man som motionär inom föreningen och finns det intresse engagerar 

man sig som funktionär av något slag till exempel träningsledare. Som de formella ledare vi 

intervjuat föll det sig naturligt att söka tjänsten som verksamhetschef när möjligheten gavs.  

8.1 Rekommendationer 
Vi valde bort Stockholmsföreningen då vi ansåg den vara för stor för att kunna jämföras med 

de två övriga föreningarna. Dock stötte vi på intressant information vid en enklare läsning av 

deras hemsida. Vi rekommenderar att välja föreningar av varierande storlek för eventuell 

framtida forskning inom området då det uppenbarligen finns olika aspekter att ta hänsyn till 

vid ledarskapet inom Friskis&Svettis. Som exempel kan nämnas att träningsledare vid 

Stockholmsföreningen får stå för 20 % av kostnaden för utbildningen själva samt att de får ett 

arvode vid varje hållet pass
63

. Det vore även intressant att närmare analysera riksföreningens 

arbete. Vi hade i denna studie kontakt med en styrelserepresentant som nämnde att det är 

sexton anställda på riksföreningen men att det finns ett sjuttiotal personer som engagerar sig 

som utbildare. Dessa får ett litet bidrag för sitt engagemang och det skulle vara intressant att 

analysera vilka incitament deras engagemang baseras på. 
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Träningsledare 1, Järfälla 2010-11-27 

Träningsledare 2, Järfälla 2010-11-28 

Träningsledare 3, Täby 2010-11-22 

Träningsledare 4, Täby 2010-12-03 

Träningsledare 5, Täby 2010-12-03 

 

Telefonintervjuer 

Styrelserepresentant för Friskis&Svettis Riksförening, 2010-12-02 

Träningsledare 6, Tyresö 2010-12-01 

Träningsledare 7, Tyresö 2010-12-01 

 

http://www.friskissvettis.se/
http://www.friskissvettis.se/jarfalla
http://www.friskissvettis.se/taby
http://www.friskissvettis.se/tyreso
http://www.skatteverket.se/
http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=150&Base=1&MenuID=181
http://12manage.com/methods_herzberg_two_factor_theory_sv.html
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Bilagor 

 
1. Frågeformulär till intervju med styrelserepresentant för Riks 

 
2. Frågeformulär till intervju med verksamhetschefer 

 

3. Frågeformulär till intervju med träningsledare 
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Bilaga 1 

 

Riksorganisationen 

 Fråga om det är ok att spela in intervjun 

 Fråga om de vill vara anonyma eller om de vill delta öppet 

Styrelserepresentant Anonym 

Vad har du för yrkesbakgrund?  

 

Hur länge har du varit med i styrelsen för Friskis&Svettis Riks? 

 

Hur många anställda har riksorganisationen? 

 

Hur många arbetar ideellt inom riksorganisationen? 

 

Är ditt uppdrag helt ideellt?(om nej, hur viktig är lönen för ditt engagemang i 

Friskis&Svettis?) 

 

Hur skulle du beskriva den ideella värdegrund som Friskis&Svettis bygger på?  

 

Vad motiverar dig att engagera dig inom Friskis&Svettis? 

 

Vad skulle du säga är de incitament som ges till människor som engagerar sig inom 

Friskis&Svettis?  

 

Friskis&Svettis rekommenderar alla anställda och styrelsemedlemmar att delta i kursen 

Föreningsledning,har du gått den?  Vad innehåller den? 

 

”Off the record”- sådant som kommit upp innan eller efter intervjun som kan ha betydelse för 

uppsatsen. 
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Bilaga 2 

 

Verksamhetschef 

 Fråga om det är ok att spela in intervjun 

 Fråga om de vill vara anonyma eller om de vill delta öppet 

Vad har du för yrkesbakgrund? 

 

Hur länge har du varit verksamhetschef på Friskis&Svettis? 

 

Hur viktig är lönen för ditt engagemang i Friskis&Svettis? 

 

Vad är dina arbetsuppgifter som verksamhetschef? 

 

Vad har din förening för mål? 

 

Friskis&Svettis rekommenderar alla anställda och styrelsemedlemmar att delta i kursen 

Föreningsledning, har du gått den? I så fall vad tyckte du att den gav dig? 

 

Hur skulle du beskriva den ideella värdegrund som Friskis&Svettis bygger på? 

 

Finns det något avtal mellan organisationen och träningsledaren/funktionärerna?  

 

Vad motiverar dig? 

 

Hur motiverar du andra? 

 

Hur ser du på Friskis&Svettis ”Regler och rekommendationer”? (Möjlighet, trygghet eller 

begränsning) 
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Bilaga 3 

 

Träningsledare 

 Fråga om det är ok att spela in intervjun 

 Fråga om de vill vara anonyma eller om de vill delta öppet 

Varför har du valt att bli ledare på F&S?  

 

Får någon lön? JA- Hur viktig är lönen för ditt engagemang i Friskis&Svettis? 

NEJ- Får du någon annan typ av ersättning? 

 

Vad tyckte du om ledarutbildningen? 

 

Vem bekostade den? 

 

Hur länge har du varit träningsledare på F&S? 

 

Har du varit det någon annanstans? Varför? 

 

Har du varit på någon av Friskis&Svettis inspirationsdagar? Vad gav det dig? 

 

Vad har du för mål med ditt engagemang på Friskis&Svettis? 

 

Vad motiverar dig? 

 

Hur motiverar du andra? 

 

Känner du att din röst blir hörd inom Friskis&Svettis? 

 


