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Så här kan ni använda guiden 
 

Guiden är framtagen av RF-SISU Skåne och Skånes FF för att underlätta föreningens 

ledarförsörjningsarbete. Alla föreningar är olika och har olika förutsättningar. Därför innehåller 

guiden en mängd olika tips och goda exempel så att alla föreningar kan hitta något som de kan 

använda sig av. Ingen förening kan göra allt i guiden, men alla kan göra något. 

 

Tips för att komma igång: 

• Förankra arbetet i styrelsen och/eller ungdomskommittén  

• Bestäm hur ni vill arbeta med er ledarförsörjning (se två förslag nedan) 

• Utse en eller ett fåtal personer som leder arbetet… 

• …och involvera sedan fler personer för att genomföra insatserna i planen 

• Välj ut vilka delar ni vill prioritera 

• Långsiktighet är en framgångsfaktor. Börja enkelt och lägg till fler insatser efterhand 

istället för att göra en för ambitiös plan som ni inte orkar genomföra 

• Fokus på det operativa arbetet snarare än framtagandet av planen 

 

Förslag 1: Ta fram en egen ledarförsörjningsplan 

Utgå från denna guide när ni tar fram en egen ledarförsörjningsplan.  

• Stryk det som inte passar er förening eller som ni väljer att inte prioritera 

• Lägg till det ni saknar och fyll i de delar som är specifika för er förening exempelvis idé 

och värdegrund 

• Revidera det ni önskar ändra 

• Kom ihåg att även lägga tid på implementeringen så att ni har en plan för hur ni ska 

omsätta planen i praktiken.  

• Gör en arbetsplanering. Använd gärna mallarna som finns i bilagorna. 

 

Förslag 2: Välj ut enstaka insatser från guiden 

• Läs igenom hela dokumentet eller endast de avsnitt som ni är intresserade av 

• Välj ut insatser ni vill genomföra 

• Gör en arbetsplanering. Använd gärna mallarna som finns i bilagorna. 

 

Guiden och bilagorna finns på https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/fler-

ledare-i-skansk-fotboll/  

 

  

https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/fler-ledare-i-skansk-fotboll/
https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/fler-ledare-i-skansk-fotboll/
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Inledning 
 

Våra ledare är avgörande för föreningens verksamhet. Att behålla och utveckla nuvarande ledare 

samt att rekrytera nya är en avgörande faktor för föreningens utveckling.  

Syftet med denna ledarförsörjningsplan är att underlätta arbetet med att rekrytera, utbilda och 

behålla ledare i Föreningen BK. Det är även viktigt att göra ett bra avslut med ledare som av en 

eller flera anledningar väljer att lämna föreningen. Genom att arbeta strategiskt och långsiktigt 

vill vi säkerställa att vi alltid har tillräckligt många ledare med rätt kompetens för uppdraget. 

I Föreningen BK finns både aktivitetsledare (tränare och ledare runt det enskilda laget) samt 

organisationsledare (ex styrelse, utskott och funktionärer som arbetar med den understödjande 

verksamheten). 

 

Alla som är engagerade i Föreningen BK ska bidra till att vi tillsammans följer föreningens 

verksamhetsidé och värdegrund. 

I Föreningen BK gäller… 
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Rekrytering 
 

Allmänt om ledarrekrytering 
Föreningen BK arbetar med ledarrekrytering kontinuerligt och 

långsiktigt. 

Föreningen BK kartlägger behovet i föreningen, kort- och 

långsiktigt. Vilka roller har vi i föreningen och vilken 

kompetens önskar vi?  

Föreningen BK har ambitionen att ställa frågan till alla 

potentiella ledare. Många av de som är i och runt föreningen 

men inte är ledare har inte fått frågan. 

Föreningen BK har en grupp som tillsammans arbetar med 

ledarförsörjning i föreningen. 

 

Olika roller 
Ledare i ett lag (aktivitetsledare): 

Tränare – person(er) som ansvarar för planering och 

genomförande av träning och match 

Assisterande tränare 

Lagledare  

Materialansvarig 

Ledare ansvarig för sociala-aktiviteter  

Assisterande tränare med målvaktsansvar – för ett eller flera 

lag 

En person kan inneha flera av ovanstående roller. 

Se bilaga för förslag på rollbeskrivning för aktivitetsledare. 

 

Ledare i föreningen (organisationsledare): 

Styrelse 

Utskott / kommittéer 

Ungdomsansvarig / Fotbollsutvecklare 

Valberedning 

Olika arbetsgrupper (Ungdomsgrupp, Marknadsgrupp, Kioskgrupp, Funktionärer 

Att fundera på när vi ställer frågan: 

Hur ställer vi frågan?  

* Ställ frågan till en individ hellre än 

en hel grupp 

* Anpassa frågan efter målgruppen 

* Berätta att ni vill ha just den 

personen och inte bara ”någon” 

* Motivera varför uppdraget är 

viktigt och vad den personen kan 

tillföra 

 

När ställer vi frågan? 

* Ställ frågan när ni hittar ”rätt” 

person hellre än när behovet uppstår 

 

Vem ställer frågan? 

* Generellt har folk lättare att svara ja 

om man kan identifiera sig med 

personen som frågar (ex samma kön, 

ålder, etnicitet) 

 

Tydliggör uppdraget 

* Beskriv vad uppdraget innebär ex: 

uppgift, tidsåtgång/v, längd på 

uppdraget, stöd som finns att få, 

föreningen i stort och ledarens roll i 

helheten 

* Vilka olika roller finns i 

laget/föreningen som ledaren 

kommer samarbeta med? 

* Vad står föreningen för? 
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Varför engagera sig i Föreningen BK 
Att vara ledare i Föreningen BK ger många olika värden: 

 

• Sociala samvaro 

• Meningsfullhet / att göra skillnad 

• Bättre fritid för barnen 

• Lära känna barnets kompisar och deras föräldrar 

• Möjlighet till utveckling och upplevelser 

 

Ovanstående värden försöker vi sälja in kontinuerligt i vår kommunikation via mejl, hemsida, 

sociala medier och på idrottsplatsen. 

 

Ledarens möjligheter och förväntningar  
Detta förväntar vi oss av ledare i Föreningen BK: 

… 

Det erbjuder vi våra ledare i Föreningen BK: 

… 

Målgrupper 
Det finns flera olika målgrupper som Föreningen BK rekryterar ledare från. Nedan följer några 

målgrupper samt förslag på vilka insatser vi kan göra för att attrahera just den målgruppen. 

Ungdomar 

• Faddersystem (alla äldre u-spelare är faddrar till ett barnlag och besöker deras träning 

några gånger per år) 

• Erbjud (en kortare) ledarutbildning till alla spelare vid en viss ålder 

• Erbjud ledaruppdrag på sommarfotbollsskola eller andra lovaktiviteter 

• Anpassa träningstider som möjliggör engagemang både som spelare och ledare 

• Bjud in vid ”specialträning” (ex målvaktsträning eller avslutsträning) i barnlag 

• Erbjud uppdrag som kan locka målgruppen, ex ansvarig för sociala medier  

• Fånga upp långtidsskadade spelare 

• Ge ungdomar möjlighet att uttrycka sina åsikter och önskemål och fånga upp det 

engagemang/intresse som finns 

• Ge ansvar, stöd och uppföljning 

• Ett tips är att börja med ett mindre, tidsbegränsat uppdrag så att hen får prova på 

ledarrollen 

• Skapa lokala nätverk för unga ledare som redan är eller vill bli tränare. Där kan de 

exempelvis få besök av A-lagstränarna för inspiration/kunskapsutbyte   

Föräldrar 

• Ta fram ett informationspaket om föreningen som alla nya föräldrar får  

• Skapa aktiviteter för föräldrar (gåfotboll, föräldrafotboll, match mellan föräldrar-spelare) 

• Annonsera efter ledare vid uppstart av lag 

• Gör föräldrarna delaktiga i verksamheten  

• Starta upp ett nytt lag med befintliga ledare och rekrytera nya ledare från 

föräldragruppen 
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Fd tränare/spelare i föreningen 

• ”Dela med dig av din erfarenhet”, exempelvis som ledarcoach - ett mindre tidskrävande 

uppdrag än att vara tränare för ett lag 

• Bjud in fd spelare till A-lagsmatcher, föreningsdag, hemvändardag 

• Erbjud ledaruppdrag till spelare som slutar. Det innebär en möjlighet att fortsätta vara en 

del av föreningsgemenskapen och att ”ge tillbaka” 

• Arrangera gåfotboll eller motionsfotboll 

 

Kvinnor och tjejer 

• Fundera på vilka normer som gäller i er förening (läs 

mer i tipsrutan) 

• Prata om alla kompetenser som behövs i en ledargrupp 

• Lyft fram kvinnliga förebilder i föreningen 

• ”Mamma-knatte” – samla alla mammor i laget för 

information om vad ledarrollen innebär 

• Skapa lokala nätverk för kvinnor som redan är eller vill 

bli tränare   

 

Personer med annan etnisk bakgrund 

• Fundera på vilka normer som gäller i er förening (läs 

mer i tipsrutan) 

• Erbjud information om föreningen/föreningslivet på 

flera språk 

• Kontakta andra organisationer i samhället för tips om 

potentiella ledare ex: Fritidsgårdar, Fryshuset, Hej 

Främling 

Pensionärer 

• Bjud in till gåfotboll eller annan aktivitet 

• Låna ut lokalen som samlingslokal på dagtid 

• Ställ frågan om vad föreningen kan göra för pensionärerna i närområdet 

 

Lärare, pedagoger, förskolelärare etc 

• Har expertkunskaper om barn som är viktigt för föreningen 

• Undersök vilka föräldrar i föreningen som arbetar med barn 

 

Arenor för rekrytering 
• Idrottsplatsen 

• Hemsidan 

• Sociala medier 

• Grundskolor, gymnasieskolor, högskolor och universitet 

• Lokala mötesplatser såsom fritidsgårdar, närbutiken, bingohallen etc 

• Samverkan med andra organisationer 

• Skolidrottsföreningar 

 

Tipsruta om Normer 

 

Normer är oskrivna regler som gör 

att vissa personer känner sig mer 

välkomna än andra i en specifik 

miljö.  

Fundera på hur det ser ut i er 

förening kopplat till kön, ålder, 

etnicitet etc med stöd av följande 

punkter. De som inte tillhör normen 

har ofta svårare för att kunna/vilja/få 

ta plats. 

 

* Vem är den typiska ledaren i er 

förening? 

* Vilka får synas mest på hemsidan, 

sociala medier etc? 

* Vilka har mest talutrymme på 

ledarmöten/styrelsemöten? 

* Könsbenämner ni ”ledaren” när ni 

pratar om hen i olika sammanhang? 
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Vid uppstart av nya lag 
1. Bjud in spelare 

2. Föräldraträff i samband med uppstart med information om hur föreningen  (exempel: 

information från ordförande om hur IF fungerar samt ungdomsansvarig om hur lagets 

verksamhet fungerar) 

3. Ledare från föreningen och/eller ungdoms-/seniorspelare håller i den/de första 

träningarna. U-ansvarig är på plats de första träningarna för att stötta och vägleda. 

4. Rekrytering av nya ledare från föräldragruppen 

5. Ledarintroduktion för nya ledare 

För fler tips vid ”Uppstart av nya lag” se SvFF:s Spelarutbildningsplan HÄR 

 

Introduktion av nya ledare 
Alla nya ledare får en introduktion av föreningen där vi går igenom ledaruppdraget och 

presenterar föreningen. Denna hålls av Ungdomsansvarig/Fotbollsutvecklare. 

 

Att ge ledarna ledarkläder, nycklar, ev dokument etc vid uppstarten ger ett gott första intryck av 

föreningen 

 

För tips på dagordning vid introduktion av nya ledare, se bilaga. 

 

  

https://utbildning.sisuforlag.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffs-spelarutbildningsplan/arbeta-med-spelarutbildningsplanen/fotbollsutveckling/
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Utbilda 
 

Allmänt om utbildning i Föreningen BK 
Utbildade ledare är viktigt för Föreningen BK. Alla utbildningar som våra ledare vill gå ska 

uppmuntras, om de passar föreningens riktlinjer. Utbildningar som går i linje med föreningens 

riktlinjer bekostas av föreningen. 

Vi har en förteckning på våra ledares utbildningsnivå och 

erbjuder ledare att utbilda sig varje år. 

Vår målsättning är att minst en ledare per lag ska ha 

genomfört rekommenderade utbildningar enligt SvFF:s 

Spelarutbildningsplan. 

Vi arrangerar ledarträffar där vi pratar om föreningens 

policy/värdegrund/spelarutbildningsplan och låter ledarna 

utbyta erfarenheter med varandra. 

Vi arrangerar interna tränarutbildningar när vi kan och 

annars skickar vi våra ledare till andra föreningars 

utbildningar. 

https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/arrangera-

tranarutbildning/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipsruta för fler utbildade ledare 

 

* Erbjud era ledare att utbilda sig   

* Berätta att utbildade ledare är viktigt 

för föreningen 

* Berätta vad ledaren själv får ut av det 

(ex tryggare i ledarrollen, motivation, 

nätverk) och att det leder till en bättre 

verksamhet för barnen 

* Informera om vilka 

utbildningsmöjligheter som finns och om 

innehållet i utbildningarna 

* Visa var ledaren själv kan hitta lämpliga 

utbildningar (se rutan på nästa sida) 

* Erbjud olika typer av 

utvecklingsmöjligheter: SvFF 

tränarutbildningar, ledarträffar med 

erfarenhetsutbyte, digitala fortbildningar, 

coachning/stöd i samband med träning 

etc 

* Följ upp och beröm ledare som går 

utbildningar. Uppmärksamma ledarna 

på hemsidan etc 

* Ha god framförhållning så att ledaren 

har möjlighet att boka in 

utbildningsdatumen i sitt ”livspussel” 

* Vid föreningsarrangerade 

utbildningar/träffar: var noga med att 

skapa en trivsam miljö med fokus på 

sammanhållning, god mat, lokalen 

förbered m m 

* Hjälp ledare att hitta ersättare för 

träningen eller matchen som hen ev 

missar     

https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/arrangera-tranarutbildning/
https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/arrangera-tranarutbildning/
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Utbildningsnivåer på våra ledare 

 

Aktivitetsledare / tränare 

Alla aktivitetsledare ska/bör genomföra fortbildningen ”Grönt kort för ledare”. 

Rekommenderade utbildningar enligt SvFF:s Spelarutbildningsplan 

3 mot 3 SvFF D, Spelformsutbildning 3 mot 3 

5 mot 5 SvFF D, Spelformsutbildning 5 mot 5 

7 mot 7 SvFF D, UEFA C, SvFF Målvakt D, Spelformsutbildning 7 mot 7 

9 mot 9 SvFF D, UEFA C, SvFF Målvakt D & C, Spelformsutbildning 9 mot 9 

11 mot 11 SvFF D, UEFA C, SvFF Målvakt D & C, UEFA Mv B 

 

Organisationsledare 

Alla organisationsledare ska/bör genomföra ”Introduktionsutbildning föreningsledare” samt 

fortbildningen ”Grönt kort för ledare” 

 

 

Ge stöd i vardagen 
 

Med en ledarcoach som besöker lagen på träningar och matcher kan vi arbeta för att både behålla 

och utbilda våra ledare. 

 

Skånes FF erbjuder föreningar två alternativ för att ge ledarna stöd och utveckling i ledarens 

vardag.  

Spelarutbildningsplan Skåne 

Barnfotbollscoach 

 

  

För mer information om vilka utbildningar ni kan erbjuda era ledare se: 

Skånes FF https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/  

RF-SISU Skåne https://www.rfsisu.se/skane/utbildningfolkbildning/varautbildningar/   

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare/
https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/spelarutbildningsplan-skane/
https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/barnfotbollscoach/
https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/
https://www.rfsisu.se/skane/utbildningfolkbildning/varautbildningar/
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Behålla 
 

Så här behåller vi våra ledare 
 

Om ledaruppdraget: 

• Vi har en tydlighet i uppdraget och vad som förväntas av ledaren 

• I den mån det är möjligt individanpassar vi ledaruppdraget efter ledarens ”livspussel” 

• Ledare får arbeta med det hen brinner för  

• Vi strävar efter att ha många ledare i varje åldersgrupp för att fler ska dela på 

arbetsuppgifterna 

 

Support till ledaren: 

• Vi ger ledarna stöd i ledaruppdraget. Kommunikationsvägarna i föreningen ska vara 

tydliga så att ledaren vet vem hen ska kontakta i olika frågor.  

• Vi har en fadderverksamhet för nya ledare där en erfaren ledare är med och stöttar 

inledningsvis 

• Ledarna får utrustning som är lämplig för uppdraget ex ledaroverall och jacka samt det 

lagmaterial (bollar, koner, matchkläder etc) som verksamheten kräver 

• Vi har förslag på träningsplaneringar för de ledare som önskar det 

 

Skapa tillhörighet och gemenskap: 

• Vi visar uppskattning till varandra för det arbete vi gör för föreningen och lägger vikt vid 

att alla ledare blir sedda och uppmuntrade 

• Vi ger våra ledare möjlighet att påverka lagets och föreningens verksamhet i enlighet 

med föreningens policy. Vi ger ledaren återkoppling/avstämning på ledarens villkor 

• Ledaren känner sin roll i sammanhanget och att hen är en del av något större 

• Vi arrangera ledarträffar, fotbollskvällar och andra sociala arrangemang för att stärka 

gemenskapen 

• Vi ger fortlöpande information om föreningens verksamhet 

 

Stimulera utveckling: 

• Vi uppmuntrar och erbjuder ledare att gå utbildningar 

• Vi erbjuder ledare stöd och utveckling på träning och match genom en ledarcoach 
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Avsluta 
 

Vi försöker vara lyhörda när vi får signaler om att en ledare är på väg att sluta, exempelvis 

genom sämre närvaro på träningarna eller utebliven kommunikation. Om vi känner till varför 

ledaren funderar på att sluta har vi möjlighet att anpassa uppdraget efter ledarens 

önskemål/behov/livspussel eller erbjuda ett nytt uppdrag som passar ledaren bättre.  

 

När en ledare i föreningen väljer att sluta tar vi kontakt med ledaren för att ta reda på varför 

ledaren väljer att sluta.  

 

Samtliga ledare som väljer att avsluta sina uppdrag i föreningen ska avtackas.  

 

Återlämning av nycklar samt övrigt material  

 

Det är viktigt att vi bidrar till att ledaren slutar sitt uppdrag med en positiv känsla. Vi vill behålla 

kontakten med fd ledare eftersom en tidigare ledare alltid är en potentiell ”ny” ledare. 
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Arbetsfördelning i föreningen 
 

Föreningens BK:s ledarförsörjningsplan beskriver hur vi vill arbeta med att rekrytera, utbilda och 

behålla våra ledare samt hur avslutsprocessen ska gå till. 

För att planen ska implementeras (omsättas i praktiken) behöver vi göra en fördelning av vem 

som gör vad. Denna ansvarsfördelning uppdateras årligen. 

 

Vi har följande övergripande ansvarsområde i föreningen: 

Aktivitet  Vem 

Rekrytering av ledare till vårt 

nya 6-årslag 

Ungdomsansvarig 

Ersätta ungdomsledare som har 

slutat 

Styrelsen 

Arrangera tränarutbildningar Fotbollskommittén  

Julavslutning ledare Arrangemangsgruppen 

Ledarträff vår Styrelsen 

Följa upp ledare som slutar Fotbollskommittén 

Kontaktperson material Kansliet 

Kontaktperson utbildning Ungdomsansvarig 

Kontaktperson ”allmänt stöd” Ungdomsansvarig 

 

Ovanstående är endast exempel.  

Använd bilagan ”Arbetsfördelning i föreningen” för att göra er egen arbetsfördelning. Observera att 

bilagan består av två flikar.    
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Bilagor – förslag på mallar 
 

Bilagorna finns på https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/fler-ledare-i-skansk-

fotboll/ 

 

Arbetsfördelning i föreningen 
Bilagan består av två flikar. 

Flik 1: Arbetsfördelning i föreningen (se sida 12 i denna guide) 

Flik 2: ”Årshjul Ledarförsörjning”. Mall för att göra en mer detaljerad beskrivning av 

arbetsfördelningen i föreningen när det gäller att rekrytera, utbilda, behålla och ”avsluta” ledare. 

Vilka insatser ska göras, av vem och när. 

Rollbeskrivningar 
Innehåller förslag på rollbeskrivningar för olika uppdrag kopplat till ett lag 

Introduktion av nya ledare 
Förslag på dagordning vid introduktion av nya ledare, inklusive mall för ett årshjul för 

föreningens verksamhet. 

Årlig utbildningsplan 
Förslag på hur föreningen kan lägga upp en enkel utbildningsplan för året. 

https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/fler-ledare-i-skansk-fotboll/
https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/fler-ledare-i-skansk-fotboll/

