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Sammanfattning: Den grundläggande intentionen för denna studie bygger på en 

ambition att skapa förändring inom tävlingsverksamheten i Svenska 
Brukshundklubbens Halmstadavdelning - en ideell förening där jag 
själv är medlem. Sedan flera år tillbaka har en problematik kring att 
några få medlemmar står för större delen av det ideella arbetet 
konstaterats och diskuterats inom föreningen. Mitt primära syfte var 
att medvetandegöra och synliggöra olika perspektiv kring denna 
problematik bland föreningens medlemmar. Undersökningen 
genomfördes i fokusgrupper där medlemmar i föreningen fick 
diskutera tävlingsverksamheten utifrån olika påståenden. Innehållet i 
intervjuerna tolkades och kategoriserades utifrån min förförståelse. 
Detta ligger till grund för en teoretisk analys som i huvudsak pekar 
på behov av omorganisering av arbetsuppgifter, samt behov av ökad 
kommunikation mellan olika grupper av medlemmar. Slutligen har 
jag formulerat en handlingsplan som beskriver min förståelse för hur 
dessa behov kan tillfredsställas genom ett mer effektivt utnyttjande 
av medlemmarnas kompetens. Med tanke på allt jag har lärt mig 
genom mina klubbkompisar, hoppas jag att denna rapport kan utgöra 
ett betydelsefullt inslag i denna och andra föreningars utveckling.    
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local association for owners of working dogs, where I am one of the 
members. A problem in engage a larger number of voluntarily 
working members in the association has been established and 
discussed over several years. My premier aim was to make the 
members award of different perspectives of the problem. This was 
made by a presentation of made up assertions in focus groups. The 
interpretations that have been made from the result of the study are 
influenced from my former experiences from my membership of the 
association. From these interpretations I have made an analysis 
which mainly illustrates a need of reorganizing in tasks and 
improved communication among groups of the members. Eventually 
I have framed a plan of actions, which expresses my understanding 
of how the problem can be solved by an increased use of 
competence. Since I have learned a lot from my friends in SBK 
Halmstad, I hope this study will be significant in the future 
development of this association and others.  

 
 



 4 

 Innehållsförteckning 
BAKGRUND ........................................................................................................................5 

INLEDNING..........................................................................................................................5 
MIN FÖRFÖRSTÅELSE...........................................................................................................6 
AVGRÄNSNING AV PROBLEMET ............................................................................................7 
PEDAGOGISKT PROBLEMOMRÅDE.........................................................................................7 
SYFTE .................................................................................................................................9 
FRÅGESTÄLLNINGAR ...........................................................................................................9 

TEORETISKA PERSPEKTIV..........................................................................................10 
INDIVIDEN SOM LÄRANDE AKTÖR I EN ORGANISATION ........................................................10 
ATT SKAPA LÄRTILLFÄLLEN INOM EN ORGANISATION .........................................................11 
BEFINTLIG KOMPETENS I RELATION TILL UTNYTTJAD KOMPETENS .......................................12 
OLIKA LÄRANDEMILJÖER I OLIKA ORGANISATIONER ...........................................................12 

METOD ..............................................................................................................................14 

KARAKTÄR .......................................................................................................................14 
FOKUSGRUPPER.................................................................................................................17 
UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE ................................................................................20 
DOKUMENTATION AV DATA ...............................................................................................22 
ANALYS AV DATA..............................................................................................................23 

RESULTAT ........................................................................................................................24 

SYNPUNKTER OCH ARGUMENT HÄRLEDDA TILL FÖRENINGENS BEHOV .................................24 
SYNPUNKTER OCH ARGUMENT HÄRLEDDA TILL MEDLEMMARNAS BEHOV ............................29 

ANALYS.............................................................................................................................38 
BEHOV AV FÖRBÄTTRAD KOMMUNIKATION ........................................................................38 
BEHOV AV SAMARBETE OCH ÖPPENHET ..............................................................................38 
BEHOV AV TYDLIGGÖRANDE AV ROLLER OCH INVENTERING AV UPPGIFTER .........................39 

DISKUSSION.....................................................................................................................42 
SUMMERING......................................................................................................................42 
DISKUSSION KRING STUDIENS GENOMFÖRANDE OCH UPPLÄGG ............................................43 
DISKUSSION AV RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................44 
HANDLINGSPLAN...............................................................................................................47 
AVSLUTANDE SAMMANFATTNING ......................................................................................47 

REFERENSER...................................................................................................................48 
BILAGA..............................................................................................................................49 

 



 5 

Bakgrund  
 
 
De fakta som i detta kapitel inte kan härledas till en särskild referens bygger på 
min förförståelse. Detta tillvägagångssätt motiveras av att genomförd studie 
härrör till ett verkligt problem i ett verksamhetsfält där jag själv är engagerad. 
Min relation till verksamhetsfältet beskrivs närmare under rubriken ”Min 
förförståelse”.  
 
Inledning  
 
Svenska Brukshundklubbens Halmstadavdelning (SBK Halmstad) är en 
lokalklubb under centralorganisationen Svenska Brukshundklubben (SBK). Med 
drygt 600 medlemmar är SBK Halmstad en av de största bland landets 290 
lokalklubbar och även en av de äldsta (SBK Halmstad n.d./2006). Den 
verksamhet som klubben bedriver idag utgörs huvudsakligen av en omfattande 
kurs- och tävlingsverksamhet. SBK Halmstad arrangerar årligen prov i samtliga 
tävlingsdiscipliner och har under senare år varit en av några få klubbar med 
representanter i flera grenar i de Svenska Mästerskapen för bruks-, lydnads-, och 
tjänstehundar (Svenska Brukshundklubben n.d./2006).  
 
För att kunna tävla i någon av de grenar som arrangeras genom Svenska 
Brukshundklubben, krävs medlemskap i en av organisationens lokal- eller 
rasklubbar. Detta medlemskap krävs även för att kunna delta i någon av de 
kurser och utbildningar som föreningen arrangerar (SBK Halmstad n.d./2006). 
En stor del av det totala medlemsantalet utgörs av medlemmar som går någon 
enstaka kurs, varför medlemsgenomströmningen är relativt stor. På central nivå 
finns ett uttalat mål att minska denna medlemsgenomströmning genom att 
försöka involvera fler medlemmar i det ideella arbete som hela föreningens 
verksamhet bygger på (Svenska Brukshundklubben, n.d./2006). Under styrelsen 
finns olika sektorer och kommittéer som omfattar allt från tävling och utbildning 
till servering och skötsel av anläggningen.  
 
Arbetet kring att rekrytera medlemmar som är villiga att engagera sig i dessa 
uppgifter har under de senaste åren varit problematiskt för valberedningen. Det 
enda krav som åligger en medlem i SBK Halmstad är att betala sin 
anmälningsavgift. Alla typer av engagemang och deltagande bygger helt och 
hållet på fri vilja. För att motivera medlemmarna till ideellt arbete används ett 
slags poängsystem, där de insamlade poängen ger utdelning i form av 
kompensation för inköp relaterade till ideella åtaganden, såsom träningsmaterial, 
litteratur och fritidskläder. Dessa inköp får max motsvara 300 kronor per 
medlem och år, med undantag för föreningens instruktörer där motsvarande 
summa ligger på 500:- per kurs. Föreningen erbjuder även sina medlemmar 
olika former av vidareutbildning, exempelvis träningshelger och läger med 
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instruktörer från hela landet där föreningens tävlingsförare får delta till 
självkostnadspris, samt olika utbildningar genom Studiefrämjandet. 
    
Min förförståelse  
 
Sedan 1999 är jag aktiv medlem i SBK Halmstad och dessförinnan har jag under 
fyra års tid varit medlem i en annan brukshundklubb. Mitt engagemang i SBK 
Halmstad består av att jag håller kurser, är och har varit verksam i olika sektorer, 
tävlar med egen hund på elitnivå, samt är nyutbildad domare i tävlingslydnad. 
Genom detta känner jag de flesta av klubbens aktiva medlemmar och deltar ofta 
på klubbens medlemsmöten. Problematiken kring att organisera funktionärer 
inför tävlingsarrangemangen har existerat kontinuerligt under de år jag har varit 
verksam i föreningen. Jag känner aktiva medlemmar som har upplevt att det 
ideella arbetet har blivit alltför betungande och till följd av detta valt att upphöra 
med sitt engagemang i föreningen. Jag känner också tävlingsförare som inte är 
engagerade alls i det ideella arbetet, trots att de besitter stor kunskap både inom 
hundträning och tävlingsarrangemang. Ytterligare en kategori vill engagera sig 
mer i det ideella arbetet kring klubbens tävlingar, men de är osäkra på hur de ska 
gå tillväga. Ljusberg (2002) lyfter fram att ett ineffektivt utnyttjande av resurser 
i en förening, vid sidan av de konsekvenser som påverkar individ och 
organisation, också kan få konsekvenser för samhället i stort genom en påverkan 
på det totala resursutbudet. 
 
Under ett klubbmöte hösten 2006, presenterade jag ett förslag kring hur 
tävlingsverksamheten skulle kunna organiseras. Utifrån den reaktion jag fick 
började jag fundera kring orden ”Många kreativa idéer har dött på sammanträden” 
(Swärd & Swärd, 2002). Just det förslag jag lämnade kanske inte alls gynnar 
föreningen, men om stämningen på klubbens möten är sådan att det känns 
olustigt att yttra idéer, kanske en lösning på problematiken finns hos 
medlemmarna men inte uttalas. Denna tanke får stöd i Ellströms (1996) 
resonemang kring att individens ambitioner kan begränsas av den kontext där 
individen verkar. Teorin kring detta beskrivs närmare längre fram i rapporten. 
Några av mötesdeltagarna stöttade mig dock och föreningens ordförande 
avslutade diskussionen med att be mig arbeta vidare med förslaget, vilket ligger 
till grund för genomförandet av denna studie.  
  
Sammanfattningsvis har jag själv erfarit många av de möjligheter det ideella 
arbetet kan ge mig personligen, samtidigt som jag även har erfarit känslan av att 
vilja upphöra med mitt ideella engagemang. De positiva effekterna av mitt 
medlemskap överväger dock och skapar en strävan efter att få förståelse för 
problematiken, samt en vilja att förändra.  
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Avgränsning av problemet 
 
Helheten i föreningens ideella arbete beaktas, men det som studeras, samt 
slutsatser och eventuella förslag till förändring kommer i huvudsak att ligga 
inom ramarna för tävlingssektorns verksamhet.   
 
Det ideella arbetet kring tävlingsverksamheten skulle kunna analyseras ur ett 
rent organisatoriskt perspektiv eller ur ett individperspektiv med den enskilde 
medlemmen som utgångspunkt. Då jag utifrån min förförståelse har en tes som 
bygger på att det finns mycket kunskap bland medlemmarna som inte kommer 
föreningen tillgodo, väljer jag att i studien fokusera möjligheter och hinder för 
att ge och ta emot resurser inom föreningen. Genom detta berör jag villkor för 
lärande både hos den enskilda individen, samt organisatoriska villkor. Detta val 
tar stöd i det sociokulturella perspektivet på lärande där samspelet mellan kultur 
och individ är i fokus (Säljö, 2000).   
 
Pedagogiskt problemområde  
 
SBK Halmstads senaste logotyp, som utarbetades 2006, innehåller följande 
slogan; ”Klubben med hjärta för alla” (SBK Halmstad, n.n. 2006). En av SBK 
Halmstads styrkor som lokal brukshundklubb är att föreningen idag bedriver 
verksamhet inom samtliga tävlingsgrenar som finns representerade på central 
nivå. Under ett möte år 2006, föreslog föreningens tävlingssektor att en del 
tävlingar skulle ställas in under nästkommande år till följd av bristen på 
funktionärer. Blir detta scenario verklighet medför detta således en risk att SBK 
Halmstad tappar en stor del av sin styrka, nämligen sin bredd. Detta kan i sin tur 
leda till att utövare av den gren där tävlingen ställs in väljer att söka sig till en 
annan klubb. Utifrån tankar hos Stein (1996) skulle detta även kunna leda till att 
föreningen blir mindre attraktiv för nya potentiella medlemmar i och med att 
tillgången på kunskap minskar.  
 
Vid de allra flesta tävlingar inom hundsporten deltar folk från olika klubbar. Det 
är inte ovanligt att en tävlingsförare åker 20 mil enkel resa för en tävling. 
Tävlingarna skapar därmed möten mellan individer som kanske aldrig skulle ha 
träffat varandra om det inte vore för en viss tävling. Även 
funktionärsutbildningarna skapar tillfälle för unika möten genom att de främst 
sker på distrikts- och regionalnivå. För varje tävling som ställs in, minskar alltså 
därmed tillfällen att kommunicera med likasinnade för såväl funktionärer som 
tävlingsförare. Detta kan i sin tur ha en stark påverkan på individens lärande 
eftersom kommunikation är en grundläggande förutsättning för att bli delaktig i 
kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000).  
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Arbetet med att samla funktionärer inför varje tävling är tidsödande då det är 
svårt att hitta folk som ställer upp. Detta leder enligt min erfarenhet i sin tur till 
att medlemmar som tidigare varit aktiva tappar motivationen för att ansvara för 
en tävling. Då de som tillfrågas att ansvara för en tävling i första hand är de som 
dyker upp på ett årligt planeringsmöte, kommer allt färre tävlingsförare till dessa 
möten och deltar därmed inte i diskussioner kring hur problematiken kan lösas. 
Pedersson (1990) poängterar vikten av ett högt deltagarantal på medlemsmöten 
med motiveringen att de utgör föreningens viktigaste grundsten. 
 
En annan problematik i detta kan vara att föreningens verksamhet står och faller 
med några få personer, vilket kan skapa stora problem den dagen någon av dem 
väljer att avsluta sitt engagemang. Stein (1996) poängterar den risk ett företag 
tar genom att stå i beroendeställning till några enskilda personer. Särskilt lyfter 
han fram problematiken kring att de som är aktiva i ett projekt får chans att 
erhålla en viss kunskap och denna kunskap kan sedan ligga till grund för att 
samma personer är aktiva i nästkommande projekt. På så vis kan det uppstå en 
ond spiral som gör att kunskapsavståndet mellan olika individer i organisationen 
ökar mer och mer.  
 
Även det faktum att större delen av arbetet kring tävlingsverksamheten idag 
utförs av några få medlemmar skulle kunna tala för att det finns mycket 
kompetens inom föreningen som inte utnyttjas. SBK Halmstad har i flera grenar 
tävlingsförare som tävlar bland Sveriges elit, men som inte är engagerade i 
tävlingsverksamheten förutom i egenskap av att delta som tävlingsförare. Dessa 
personer har generellt stora kunskaper inom tävlingsverksamheten. Ellström 
(1996) hävdar att det inom många organisationer finns kompetens bland 
medlemmarna som inte utnyttjas. Exempelvis kan det finnas kunskap som av 
olika anledningar inte uttalas. Att engagera så många tävlingsförare som möjligt 
i tävlingsverksamheten, skulle kunna skapa förutsättningar för fler tillfällen där 
medlemmarna kan utbyta erfarenheter med varandra.  
 
Då hela SBK Halmstads verksamhet bygger på ideellt arbete är en fungerande 
arbetsorganisation av relevans för hela verksamheten. Ett fungerande system 
kring tävlingsarrangemangen skulle även kunna vara tillämpbart på andra 
områden i verksamheten. I och med att tävlingarna fyller en väldigt central roll i 
verksamheten är det därför av särskild vikt att den specifika problematiken kan 
lösas, så att SBK Halmstad kan fortsätta att vara ett forum för lärande inom 
ämnet hund.  
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Syfte 
 
Att genom fokusgrupper medvetandegöra och synliggöra idéer, tankar och 
föreställningar hos föreningens medlemmar kring tänkbara perspektiv utifrån 
vilka problematiken med tävlingsverksamheten kan hanteras. Vidare syftar 
förestående studie till att anknyta tolkningar av dessa behov till 
organisationsteoretiska perspektiv kring lärande, samt att utifrån detta utforma 
ett förslag till en handlingsplan som kan gynna föreningens tävlingsverksamhet.  
 
Frågeställningar 
 
Vilka tankar, idéer och uppfattningar kring tävlingsverksamhetens framtid kan 
identifieras genom konfrontation med föreningens tävlingsförare? 
 
Hur kan de behov ur vilka dessa tankar, idéer och uppfattningar härrör 
beskrivas? 
 
Hur skulle en handlingsplan för en omorganisation av tävlingsverksamheten 
kunna utformas? 
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Teoretiska perspektiv 
 
 
Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för min analys av studiens 
resultat. Dessa teorier har en gemensam nämnare i ett sociokulturellt perspektiv, 
där samspelet mellan individ och omgivning betonas (Säljö, 2000). 
 
Individen som lärande aktör i en organisation 
 
Ellström (2004) betonar vikten av att involvera individens självbild i 
diskussioner kring den kompetens som finns i en viss organisation. Individen har 
ett visst subjektivt handlingsutrymme som är socialt konstruerat och samtidigt 
påverkas av individens inneboende motivation och upplevelse av självkontroll. 
Hur detta subjektiva handlingsutrymme utnyttjas är i sin tur beroende av det 
objektiva handlingsutrymmet, vilket beskrivs längre fram i kapitlet.   
 
Också Stein (1996) påtalar hur individens upplevda identitet påverkar lärandet; 
exempelvis kan självförtroendet avgöra huruvida individen ser en viss uppgift 
som en utmaning eller inte. Om en individ i en uppgift ser möjligheter till 
självförverkligande kan detta utgöra en inre motivationsfaktor och leda till att 
individen ifråga åtar sig uppdraget. Denna teori överensstämmer med tankar hos 
Kööpö, Sivonen och Ståhle (2004), vilka hävdar att när individer stöter på 
utmanande situationer är lärandet som tydligast. Ett argument för detta 
ställningstagande är att motivation grundar sig i en strävan efter att uppnå det 
kunnande som uppgiften kräver. Vidare hävdar Stein (1996) att överskott av 
negativ feedback kan på motsatt vis leda till att individen inte vågar åta sig 
uppdraget av rädsla för att uppleva sig själv som en förlorare. Även Tedenljung 
(2001) betonar omgivningens betydelse för hur individen upplever sin 
prestation. För att en individ ska trivas med sina arbetsuppgifter är det av stor 
vikt att de värdesätts och erkänns i den kontext där individen verkar. Det är även 
av vikt att individen har inflytande över sin arbetstid, eftersom detta medför att 
personen ifråga har goda förutsättningar att organisera sin tillvaro på ett sätt som 
ger tillfredsställelse. Detta ökar i sin tur chansen för att individen kan 
koncentrera sig på arbetsuppgiften istället för att lägga energi på att lösa en 
alltför stressig vardag. 
 
Säljö (2000) lyfter fram att själva utformningen av en uppgift spelar stor roll för 
hur motiverande den upplevs vara. Exempelvis kan en uppgift upplevas 
meningsfull om den är utformad på så vis att den individ som ska utföra den 
erbjuds möjlighet att använda tidigare förvärvad kunskap i det arbete som 
uppgiften innebär. Detta resonemang får stöd av Havnesköld och Mothander 
(2002) som menar att stoltheten över att inneha den kompetens som krävs för en 
uppgift i sig kan vara en grundläggande motivationsfaktor. En annan 
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motivationsfaktor kan vara den glädje som infinner sig hos individen då ett mål 
uppnås.   
 
Ellström (2004) belyser vikten av tolerans för olikheter, osäkerhet och felaktiga 
utföranden av uppgifter i organisationskulturen. Det lärande som sker inom en 
organisation kan enligt Ellström leda till ”inlärd hjälplöshet” hos individen. 
Detta begrepp beskrivs som sänkt självvärdering och kan liknas vid Steins 
(1996) ovan beskrivna teori hur negativ feedback kan påverka en individ. 
Ellström (1996) tar också upp begreppet feedforward. Han menar att de två beg-
reppen är lika relevanta och står i ömsesidigt beroende till varandra. Detta 
ställningstagande motiverar han med en teori kring att feedforward beskriver hur 
individen utifrån sina mål och intentioner påverkar sin omgivning, medan feed-
back beskriver de konsekvenser och effekter på omgivningen som handlingen 
kan medföra. 
 
Att skapa lärtillfällen inom en organisation 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är lärande en ständigt pågående process 
vilket Säljö (2000) beskriver med följande ord;  
 
”Det finns i varje trivialt samtal, handling eller händelse en möjlighet att individer eller 
grupper tar med sig någonting som man kommer att använda i en framtida situation.” Säljö, 
2000, s. 13.  
 
Det lärande som sker vid sidan om ”formellt lärande” som exempelvis olika 
utbildningar definieras av Ellström (2004) som ”informellt lärande”. Med 
anledning av att organiserad utbildning inte alltid ger tillräckliga förutsättningar 
för lärande menar Ellström att det informella lärandet inom en organisation bör 
integreras i det formella lärandet. Detta skulle kunna ske genom att använda en 
utbildningsmodell som är konstruerad utifrån följande utgångspunkter; 
 

• ”utgår från problem och utvecklingsbehov i verksamheten 
• baseras på individers erfarenheter av problemlösning i praktiska situationer 
• bedrivs i former som ger möjlighet till dialog dels mellan och inom olika grupper av 

personal, dels mellan personal och experter inom olika områden; och 
• planeras och genomförs i samverkan med de som direkt berörs av utbildningen.” 

(Ellström, 2004, s. 100)   
 
Jernström (2004) poängterar vikten av relationsskapande arbete för att skapa 
förutsättningar för lärande. Vikten av möjligheter för interaktion lyfts också 
fram av Stein (1996) som påtalar att ju lättare det är att kommunicera kunskap, 
desto lättare är det att sprida den. Gibson ser lärandet ur ett ekologiskt 
perspektiv och belyser att den miljö som omger individen erbjuder 
interaktionstillfällen, vilka existerar oavsett om de utnyttjas eller inte (Linderoth, 
2004). Den sociala interaktionen påverkar den förändringsprocess som pågår 
hela livet och formar individen (Trost & Levin, 2004). Även Elkjaer (2003) och 
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Stein (1996) betonar att det aldrig går att bortse från samspelet mellan sociala 
förhållanden och individens egenskaper. Enligt Säljö (2000) ger människans 
språk en unik förmåga att dela erfarenheter med andra och på så vis utveckla vår 
kompetens;  
 
”…människor fungerar som medierande resurser för varandra. När vi kommunicerar delar vi 
med oss av våra erfarenheter och gör på så sätt kunskaper tillgängliga för andra.” (s. 38) 
 
Befintlig kompetens i relation till utnyttjad kompetens 
 
Enligt Ellström (2004) beror graden av utnyttjad kompetens i en organisation 
dels på vad uppgiften kräver och dels på individens personlighet, erfarenhet och 
motivation. Individens objektiva handlingsutrymme villkoras av vad 
omgivningen tillåter. De begränsningar och möjligheter som existerar i miljön 
kan till exempel utgöras av normer, artefakter och organisationskultur. Detta 
objektiva handlingsutrymme som ser olika ut i olika typer av organisationer, 
skapar alltså förutsättningar och hinder för det subjektiva handlingsutrymmet. 
 
Stein (1996) lyfter fram sambandet mellan kunskapssegregering och outnyttjad 
kapacitet – ett resonemang som kan härledas tillbaka till Vygotskys teori kring 
Zone of proximal development, ZPD, vilken beskriver skillnaden mellan vad 
individen är kapabel att prestera ensam och vad individen är kapabel att prestera 
i samspel med andra. Säljö (2000) resonerar utifrån denna teori kring  hur villkor 
i olika utvecklingszoner i samhället påverkar utvecklingen och tillämpandet av 
individens faktiska kompetens. Ellström (2004) menar att det inom 
organisationer existerar implicit kunskap; det vill säga kunskap som av någon 
anledning inte verbaliseras. Implicit kunskap kan också utgöras av kunskap som 
används utan att efterfrågas eller erkännas. Denna teori kan härledas till Child & 
Rodrigues (2004) som hävdar att en individ som inte känner tillhörighet eller 
delaktighet, inte vill dela med sig av sin kunskap. Även Stein (1996) tar upp 
detta fenomen, under begreppet ”implicit lärande” och påtalar hur social 
påverkan spelar roll såväl för tankar som handlingar. Enligt Ellström (2004) kan 
förändrade villkor i organisationens kontext skapa förutsättningar för att implicit 
kunskap blir explicit, det vill säga att outtalad kunskap verbaliseras.  
 
Olika lärandemiljöer i olika organisationer 
 
Karakteristiska drag för olika typer av organisationer beskrivs av Ståhle (2004) 
som håller sig till huvudkategorierna ”mekanisk organisation”, ”organisk 
organisation” och ”dynamisk organisation”. Den mekaniska organisationen kan 
beskrivas som en maskin. Rutiner skattas högt och det finns inget 
tillämpningsområde för kunskap som inte efterfrågas. En organisk organisation 
präglas av en strävan efter att förbättra mot uttalade mål. Individernas förmågor 
tillvaratas och tyst kunskap kan tillämpas genom samarbete med andra 
människor.  Genom flexibilitet och ett öppet system är organiska organisationer 



 13 

anpassningsbara mot omgivningen. Den tredje kategorin, en dynamisk 
organisation, uppmärksammar komplexitet, kaos och obalans. Mål som är 
kopplade till innovation och radikal förnyelse får gehör och experten inom en 
sådan organisation är en person som skapar kunskap och tänker kritiskt.  Det är 
vanligt att alla dessa tre miljöer existerar i någon form inom en och samma 
organisation.  Ellström (1996) diskuterar istället olika lärandemiljöer utifrån de 
två huvudkategorierna ”Lägre ordningens lärande” och ”Högre ordningens 
lärande”. Kort sammanfattat representerar dessa kategorier anpassningsinriktat, 
respektive utvecklingsinriktat lärande. Det anpassningsinriktade lärandet har en 
traditionell prägel och äger ofta rum i formella undervisningssituationer, medan 
ett utvecklingsinriktat lärande främjas av mer diffusa mål och bygger på 
förståelse, kreativitet och lagarbete.  Ellström (2004) betonar att det 
utvecklingsinriktade lärandet skapar goda förutsättningar för ett objektivt 
handlingsutrymme som gynnar det subjektiva handlingsutrymmet. 
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Metod  
 
 
I detta kapitel, där jag beskriver den undersökning jag har genomfört, motiverar 
jag mitt tillvägagångssätt löpande i texten. I anknytning till dessa motiveringar 
resonerar jag även kring resultatets säkerhet, rimlighet och överensstämmelse 
med verkligheten, det vill säga validitet (Hartman, 1998). Studiens 
genomförande och upplägg diskuteras vidare i ett separat avsnitt i 
diskussionskapitlet.  
 
Karaktär 
 
Den metodologiska designen kan övergripande beskrivas som en blandning av 
fallstudiemetodik och aktionsforskning, vilket slutligen resulterat i analys och 
handlingsplan med hermeneutiska influenser.  
    
Fallstudie 
Med bakgrund i att rapportens syfte och frågeställningar är kopplade till en 
verklig händelse, genomförs undersökningen som en fallstudie. Detta val lutar 
sig mot Merriam (1994) som betonar att denna forskningsstrategi med fördel 
kan användas för problem som uppstår i vardagen. Denscombe (2000) 
instämmer i denna beskrivning och betonar också att fallstudier i första hand inte 
genomförs utifrån påhittade problem som konstrueras för undersökningens skull. 
En fallstudie syftar till att vara djup snarare än bred, samt att undersöka det 
speciella snarare än det generella. 
 
”Fallstudier inriktar sig på en (eller några få) undersökningsenheter i syfte att erhålla en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder 
i denna speciella undersökningsenhet.”  (Denscombe, 2000, s 43) 
 
Utifrån min förförståelse tror jag inte att problematiken inom SBK Halmstad är 
unik i relation till situationen i andra ideella organisationer. Av den anledningen 
skulle det kunna vara av relevans att söka efter en generell handlingsplan som 
kan tillämpas på andra fall än det som undersöks i studien. Samtidigt ligger det 
nära till hands att anta att en eventuell identisk problematik i en annan 
organisation också har en liknande bakgrund. Denscombe (2000) beskriver att 
de insikter som kan uppnås genom en fallstudie, kan vara grunden för att belysa 
det generella. Med stöd i denna teori är förhoppningen att, genom att gå på 
djupet i fallet SBK Halmstads tävlingsverksamhet, kunna hitta faktorer som kan 
bidra till en handlingsplan. En ambition är att denna kan utgöra ett bidrag såväl i 
föreningens övriga ideella verksamhet, som i andra organisationer med liknande 
problematik. Denscombe (2000) lyfter fram aspekter som läge och fysisk 
utformning, historia, socialgrupp, samt typ av organisation som intressanta för 
en eventuell jämförelse. Utifrån denna beskrivning kan studien få relevans för 
andra brukshundklubbar i Sverige då de verkar under en och samma 
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centralorganisation och villkoren under de ovan beskrivna kategorierna därmed 
är rätt så likvärdiga från förening till förening. En stark gemensam nämnare är 
det ideella arbetet, vilket genomsyrar hela organisationen på lokalnivå. 
Fallstudier som leder till generalisering och teoribildning benämns av Trygged 
(2005) som ”förklarande fallstudier”. Fallstudie som strategi lämpar sig särskilt 
väl med tanke på att jag genom mitt medlemskap i föreningen har en god insikt i 
verksamheten. Detta underlättar valet av fall, vilket annars kan vara en 
omfattande process.  Dessutom kan begränsad tillgång till processer, dokument 
och andra faktorer inom kontexten som kan vara av betydelse för 
undersökningen utgöra ett stort hinder för den forskare som bedriver en 
fallstudie (Denscombe, 2000). Dessa problem har jag dock lyckats undkomma 
genom mitt medlemskap och min insyn i verksamheten. Innan studien 
genomfördes förankrade jag mina intentioner först muntligt med föreningens 
ordförande och sedan även genom en skrivelse till hela styrelsen.  
 
En risk med fallstudier är enligt Ehn & Klein (1994) att forskaren genom sin 
identitet kan påverka människorna som verkar i den kontext där studien 
genomförs. På ett sätt är det en fördel att jag är medlem i föreningen; min 
närvaro i kontexten är naturlig. Tack vare detta kan så kallad kontrolleffekt 
undvikas, vilket av Denscombe (2000) yttrar sig som att de personer som står i 
centrum för undersökningen beter sig annorlunda för att de känner sig iakttagna. 
Samtidigt är det med utgångspunkt i Ehn & Kleins ovan nämnda resonemang 
också en nackdel att jag är känd för studieobjekten eftersom det medför en risk 
att de påverkas av vad de tror att jag vill se eller höra.  
 
Aktionsforskning 
Det faktum, att min identitet på ett eller annat sätt förmodligen påverkar 
forskningsprocessen, har starkt påverkat mina metodologiska överväganden. 
Istället för att försöka undvika eventuell personlig påverkan väljer jag att 
utnyttja min position som medlem i föreningen, genom att i min fallstudie 
tillämpa inslag från aktionsforskningen. Denna strategi har, enligt Hansson 
(2003) ingen universell beskrivning i vetenskapliga termer, utan har många olika 
användningsområden. Gemensamt bland dessa är dock att aktionsforskningen är 
praktiskt inriktad och har sin utgångspunkt i ett verkligt problem. Begreppet 
förändring spelar en central roll både genom att det är en väg för att lösa 
problem men också för att forskaren utvecklas under förändringsprocessen. 
Inom forskningen ska det finnas utrymme att implementera och evaluera dessa 
förändringar (Hansson, 2003). Under den tid jag har varit engagerad i SBK 
Halmstad har det vuxit fram en vilja att aktivt medverka i föreningens 
utveckling. Genom att tillämpa aktionsforskning får jag chans att bidra till att 
förutsättningar för förändring kan skapas. Inom denna studie finns det 
visserligen ingen tid för evaluering, men det är något jag har möjlighet att jobba 
vidare med i framtiden – antingen inom vidare högskolestudier eller som ideellt 
arbetande medlem. Kemmis och McTaggart (1988) beskriver 
aktionsforskningen som en process där planering, handling, observation och 
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reflektion kan ske utan någon bestämd ordning. Den så kallade 
aktionsforskningsspiralen bygger på teorin att ur nya reflektioner skapas nya 
handlingar, vilket kräver ny planering och så vidare. Denna process motsvarar 
det förändringsarbete inom SBK Halmstad som jag hoppas kunna ta initiativ till 
genom denna studie.  
 
Då den initiala förhoppningen med studien är att medverka till att det ideella 
engagemanget i SBK Halmstad ökar känns det relevant att tillämpa metoder som 
i sig kan skapa engagemang. Att i detta syfte tillämpa aktionsforskning 
motiveras av Eriksson och Holmer ( 1991) som i en studie på hur 
genomförandet av studiecirklar, vilket är ett alternativ för utövande av 
aktionsforskning, kan medverka till ökat engagemang bland anställda på en 
arbetsplats. Min ambition att påverka under genomförandet av studien kan enligt 
följande citat medverka till en särskild innebörd av resultatet;  
 
”Genom att påverka, försäkrar man sig om att kunna studera det som man inte utan sin egen 
medverkan kunnat studera.”  (Eriksson & Holmer, 1991, s. 6)  
 
En eventuell påverkan som jag utövar under studiens genomförande spelar 
således roll för resultatet på så vis att ingen annan hade kunnat komma fram till 
exakt samma slutsatser. Den påverkan jag utövar medvetet och omedvetet 
bygger på reflektioner gjorda under flera års medlemskap. Subjektiviteten som 
ligger i detta kan å ena sidan ses som ett hinder med tanke på resultatets 
tillförlitlighet (Denscombe, 2002). Å andra sidan kan subjektiviteten också 
innebära en hjälp i forskarrollen, vilket lyfts fram i följande citat;  
 
”Forskarens egen pedagogiska och sociala förundran över hur saker och ting förhåller sig blir 
erfarenhetsmässigt en god hjälp och ett gott stöd i aktionslärandeprocessen.” (Tiller, 1999, s. 
69)  
 
Utifrån min förförståelse har jag en tes om att ett ökat kompetensutnyttjande 
inom SBK Halmstad skulle gynna tävlingsverksamheten. Denna studie syftar 
inte till att testa denna hypotes i egenskap av att falsifiera eller verifiera 
(Hartman, 1998) dess innehåll. Däremot motiverar tesen utövande av 
aktionsforskning, eftersom denna strategi bygger på att de personer som deltar i 
forskningsprocessen är aktiva och utvecklas genom att samverka (Hansson, 
2003). Själva hypotesen skulle sedan kunna prövas i samband med en eventuell 
framtida evaluering.  
 
Tolkning och förförståelse 
I och med att studien bland annat syftar till att utforma en handlingsplan, vilken 
enligt Maltén (1997) bör kunna besvara frågor av förklarande karaktär, ligger 
därför nära till hands att anta ett hermeneutiskt kunskapsteoretiskt ideal. Det 
grekiska ordet ”hermeneutik” kan översättas till ”tolkningskonst” och metoden 
syftar till att undvika missförstånd i tal, text eller händelser (Gilje & Grimen 
1992 ref. i Jernström & Säljö, 2004). Ödman (2005) beskriver den 
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hermeneutiska förståelsen som en djupgående förståelse som skapar förändring 
inom individen. Vidare hävdar han att denna förståelse konstrueras utifrån 
individens förförståelse. Att gå på djupet överensstämmer såväl med den 
tidigare nämnda beskrivningen av hur fallstudien kan utformas, som på 
Hanssons (2003) tidigare nämnda resonemang kring förändring inom individen 
som ett viktigt inslag i aktionsforskningen. Samtidigt rimmar det också väl med 
mitt syfte att påverka under studiens genomförande, samt att kunna härleda de 
perspektiv som ligger till grund för olika uppfattningar genom att gå på djupet 
och samla in kvalitativ data (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  
 
Sökandet efter dessa perspektiv kommer att influeras starkt av min förförståelse, 
vilket Patel & Tebeluis (1987) menar är en tillgång för studiens resultat. 
Faktorer som forskarens intryck, tankar, känslor och kunskap lyfts fram som 
betydelsefulla verktyg för att kunna tolka och förstå det som studeras. Inom 
hermeneutiken anses forskarens förförståelse utgöra en helhetssyn som är 
nödvändig för att kunna få förståelse för delarna i det som studeras (Maltén, 
1997). Studiens resultat präglas således av min subjektiva förståelse, vilket kan 
anses verka negativt för resultatets pålitlighet (Hartman, 1998) eftersom 
resultatet inte skulle bli detsamma om en annan person genomförde samma 
undersökning.  Gadamer (1988) hävdar dock att tolkning aldrig kan avslöja 
sanningar eftersom människans förståelse alltid präglas av den erfarenhet hon 
har bakom sig. De erfarenheter jag bär med mig när studien påbörjas kan 
beskrivas i begreppet förståelsehorisont och om den blir för snäv leder det till att 
mina fördomar omprövas (Jernström & Säljö, 2004).  
 
Resultat från aktionsforskning med kvalitativa ansatser anses enligt Lorentz 
(2004) ha låg generaliserbarhet i allmänhet. Då generaliserbarheten inte är det 
primära i denna studie, anser jag att de negativa konsekvenserna av detta 
tillvägagångssätt inte hindrar mina möjligheter att uppnå syfte och 
frågeställningar.  
 
Fokusgrupper 
 
Utifrån min strävan att dels synliggöra olika perspektiv och dels skapa 
förändring, har jag valt att samla in data genom arrangerade diskussioner bland 
medlemmar i föreningen. Upplägg och genomförande har influerats från 
metodlitteratur kring så kallade fokusgrupper, vilket kan betraktas som en form 
av gruppintervju (Obert & Forsell, 2000). Detta val motiveras i första hand av 
Ellströms (1997) teorier kring att det inom många organisationer finns mycket 
kompetens som inte utnyttjas. Istället för att söka en lösning med utgångspunkt i 
kompetens utanför föreningen väljer jag alltså att påbörja sökandet bland 
föreningens medlemmar.  
 
Då syftet med studien inbegriper att synliggöra olika perspektiv inom föreningen 
motiveras tillämpandet av fokusgrupper, eftersom upplägget kan bidra till att 
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enskilda deltagares uppfattningar leder till associationer och reaktioner hos 
andra deltagare (Obert & Forsell, 2000). Utifrån detta resonemang kan en 
gruppintervju därmed även leda till att nya perspektiv bildas, samt till den 
enskilde individens utveckling.  Detta skulle i sin tur kunna möjliggöra min 
förhoppning i att det aktuella problemet kan lösas med hjälp av kompetens som 
finns inom föreningen.   
 
De data som kan identifieras genom att använda fokusgrupper präglas i första 
hand av den kollektiva uppfattningen (Billinger, 2005).  Detta rimmar väl med 
mitt syfte att identifiera olika perspektiv. Vem som säger vad är därmed inte 
relevant för mitt syfte, utan relevansen ligger snarare i vad som sägs. De data 
som presenteras genom fokusgruppen kan inte erhållas på något annat sätt än i 
diskussionen mellan de deltagande aktörerna (aa). Utifrån syftet att utforma en 
handlingsplan som engagerar många ideella krafter tror jag att en helhetssyn av 
problemet är relevant för att det ska kunna lösas, vilket motiverar sökandet efter 
en kollektiv uppfattning som skapas under interaktion bland aktörer med olika 
erfarenheter av ett och samma problem.  
 
En ytterligare motivering för att tillämpa fokusgrupper i denna studie är att 
metoden minskar inflytandet av forskarens subjektivitet genom de diskussioner 
som äger rum (Frey & Fontanta 1993 ref. i Hylander 1998). Med bakgrund mot 
att jag känner de personer som deltar skulle enskilda intervjuer kunna leda till att 
de data som presenteras är starkt präglade av förväntningar på vad jag vill veta 
(Denscombe 2004). I och med att fokusgruppen består av så många aktörer är 
risken mindre att jag i egenskap av en av dessa aktörer ska styra innehållet och 
därmed ökar validitetsgraden (Hartman, 1998). Användandet av fokusgrupper 
kan på så vis utgöra en motvikt till den subjektivitet som för övrigt präglar 
studiens design.   
 
Urval 
Deltagarna i fokusgruppen bestämdes genom ett subjektivt urval (Denscombe, 
2000)  utifrån en gemensam nämnare; de har alla intresse av att 
tävlingsverksamheten inom föreningen kan fortlöpa. En gemensam nämnare för 
samtliga gruppmedlemmar lyfts av Bormann (1972 refi. i Hylander 1998) fram 
som ett grundkriterium för en fokusgrupp. Eftersom jag känner merparten av 
föreningens tävlingsförare hade jag möjlighet att i enlighet med Millwards 
(1995, ref. i Hylander 1998) teorier kring gruppsammansättning försöka skapa 
så homogena grupper som möjligt. I vilket avseende gruppen ska vara homogen 
varierar enligt Millward från situation till situation. Exempelvis kan faktorer 
som kön och ålder spela in. Utifrån mitt syfte att söka identifiera många olika 
perspektiv inom ämnesområdet valde jag att arbeta för homogenitet med 
avseende på att alla deltagare skulle ha chans att komma till tals. I och med min 
ambition att intervjuprocessen i sig skulle kunna leda till nya perspektiv bland 
deltagarna, tog jag vid gruppsammansättningen hänsyn till att samtliga 
tävlingsgrenar skulle finnas representerade i respektive grupp.  Inga 
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styrelsemedlemmar tillfrågades eftersom det kan föreligga risk att deras 
uppfattningar värderas efter den maktposition de besitter, detta resonemang 
styrks av Kreuger (1994 ref. i Hylander 1998) som påtalar att maktförhållanden 
mellan gruppmedlemmarna kan påverka diskussionen negativt.  
 
Totalt medverkade 13 personer uppdelade i två fokusgrupper, 7 i den första och 
6 i den andra. Teorierna kring ett lämpligt antal deltagande i en fokusgrupp 
varierar. Billinger (2005) hävdar att det ska vara 4-7 deltagare per grupp. 
Morgan (1997 ref. i Hyllander, 1998) menar dock att deltagarantalet kan variera 
från 3-15 beroende på frågans art. Inledningsvis tillfrågade jag 9 personer per 
grupp för att ha en ”backup” för eventuellt bortfall. Ett par som tidigt tackade 
nej ersattes av reserver och totalt tillfrågades 20 personer. Attityden var mycket 
positiv, men flera hade förhinder att delta under de uppsatta kvällarna. Kreuger 
(1994 ref. i Hyllander, 1998) hävdar att minst tre fokusgruppdiskussioner bör 
genomföras, men påtalar att färre grupper kan vara godtagbart om det är en liten 
grupp människor som berörs av problemet. Min begränsning till två grupper 
berodde dels på den tidsmässiga aspekten och dels på att jag ansåg att två 
grupper räckte för att skapa den mångfald jag önskade. Med mångfald syftar jag 
i det här fallet både på representerade tävlingsgrenar och graden av ideellt 
engagemang inom föreningen. Bland de 13 deltagarna fanns 7 kvinnor och 6 
män.  
 
Utformning 
Begreppet ”fokusgrupp” kommer från det faktum att metoden bygger på 
diskussion kring ett visst fokus (Bormann, 1972 ref. i Hylander, 1998).  Inför 
den här studien ligger problematiken kring att organisera klubbens tävlingar som 
ett grundläggande fokus för diskussionen. Med stöd i Morgan (1997 ref. i 
Hylander, 1998) har jag valt att strukturera intervjun genom fem påståenden, 
vilka delades ut i följande ordning;  
 
1. ”Klubbens tävlingsverksamhet gynnas av eldsjälar.”  
2. ”Det är viktigt att en tävling som klubben arrangerar ger ekonomisk vinst.” 
3.  ”När klubben anordnar en vidareutbildning för tävlingsförare ska denna enbart vara öppen 
för personer som hjälper till på tävlingar.” 
4.  ”Man utvecklas som tävlingsförare genom att hjälpa till på klubbens tävlingar.” 
5.  ”Om vi ska hitta ett nytt system för att arrangera klubbens tävlingar är det viktigt att det är 
rättvist för alla.”  
 
Dessa påståenden är konstruerade under teman, som jag utifrån min 
förförståelse, upplever är centrala i diskussioner kring tävlingsverksamheten 
under klubbmöten och dylikt. De teman jag utgick från är arbetsfördelning, 
ekonomi, belöning och motivation, personlig utveckling, samt rättvisa. De två 
förstnämnda påståendena konstruerades med fokus på vad som gynnar 
föreningen, medan de tre sistnämnda konstruerades utifrån fokus på vad som 
gynnar den enskilda medlemmen. Språkligt var dessa påståenden konstruerade 
på ett sådant sätt att syftningar och innebörd i begrepp kunde problematiseras, 
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vilket också deltagarna uppmanades att göra. Detta upplägg valdes med hopp 
om att personliga tolkningar skulle öka chansen för att fler perspektiv skulle 
kunna synliggöras. Vidare bygger ämnesval och formuleringar av dessa 
påståenden på ambitionen att konfrontera deltagarna på ett sätt som kan leda till 
att uppfattningar och åsikter, som enligt min erfarenhet har format tidigare 
diskussioner kring tävlingsproblematiken, ifrågasätts och diskuteras.   
 
Att strukturera intervjun medför att jag som moderator har en viss kontroll över 
intervjusituationen, vilket underlättar analysen (Billinger, 2005).  Dock kan detta 
val samtidigt verka negativt för resultatets validitet genom att min förförståelse 
får för stort inflytande för diskussionernas innehåll (aa.). Utifrån syftet att 
synliggöra olika perspektiv anser jag det dock vara befogat att i detta fall ge 
diskussionen flera olika infallsvinklar genom en grov struktur. En helt 
ostrukturerad intervju tror jag skulle kunna riskera att diskussionen fastnar kring 
en viss detalj och därmed ge få perspektiv kring problemet. Dock valde jag, med 
den ovan beskrivna validitetsaspekten i beaktande, att inta en passiv roll som 
moderator under diskussionen av dessa påståenden. Samtidigt valde jag även att 
anpassa antalet påståenden efter den tidsmässiga aspekten på ett sådant sätt att 
diskussionen kunde föras förhållandevis fritt.   
 
Undersökningens genomförande 
 
En inbjudan att delta i fokusgruppen gick ut till medlemmarna per mail (se 
bilaga 1). Fokusgruppsdiskussionerna ägde rum i en av lektionssalarna i SBK 
Halmstads klubbstuga. Valet av plats motiveras av att detta är en bekant miljö 
för deltagarna, vilket är en god förutsättning för att de kan uppleva trygghet i 
intervjusituationen (Denscombe, 2000). Detta kändes dessutom som ett naturligt 
val utifrån mitt syfte att undersöka ett vardagligt problem som ofta diskuteras i 
denna kontext. Deltagarna fick själva placera sig runt ett stort bord där jag hade 
tänt levande ljus och dukat fram kaffe med tilltugg i syfte att skapa en så 
avslappnande stämning som möjligt. Först fick gruppdeltagarna chans att 
samtala lite allmänt med varandra, varefter jag hälsade dem välkomna och 
kortfattat beskrev den kurs jag läser, samt min examinationsuppgift. Därefter 
beskrev jag hur själva intervjun skulle gå till med avseende på innehåll, upplägg 
och tid.  
 
Utifrån min ambition att under studiens genomförande bidra till förändring 
genomförde jag en illustration av hur ett visst fenomen kan ses ur olika 
perspektiv. Jag hade med mig en skokartong innehållande en stor pingvin i 
porslin. I kartongen hade jag klippt upp olika hål där små delar av pingvinen 
kunde urskiljas. Deltagarna fick information om att lådan innehöll ett djur av 
något slag. Sedan fick de i tur och ordning titta in i varsitt hål för att beskriva 
vad de hade sett och utifrån detta gissa vad det var för djur de hade sett. Någon 
gissade på sork, en annan på fågel och ytterligare någon träffade rätt på pingvin. 
När djurets identitet hade fastställts förklarade jag att mitt syfte med detta 
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moment var att skapa förståelse för hur ett och samma problem kan upplevas på 
många olika sätt beroende på ur vilket perspektiv man ser på det. I anslutning till 
detta uppmanade jag deltagarna att tillåta varandra att ha olika perspektiv och se 
den förestående diskussionen just som en diskussion och inte som en debatt. Jag 
förtydligade också att mitt syfte var att identifiera flera olika perspektiv på 
problemet och inte att urskilja en sann lösning. Pingvinen ställdes sedan mitt på 
bordet och fick stå där hela diskussionen för att påminna om sammankomstens 
syfte. Slutligen upplyste jag om att intervjun spelades in och informerade i 
anslutning till detta att jag är den enda som kommer att lyssna på banden, samt 
att deras namn inte kommer att synas i uppsatsen. Detta tillvägagångssätt 
motiveras närmare längre fram i kapitlet.  
 
De fem påståenden som har redovisats tidigare i kapitlet delades ut och 
diskuterades separat. Inledningsvis presenterades således påstående 1 och först 
när diskussionen kring detta var avrundad, presenterades påstående 2 och så 
vidare. Påståendena var tryckta i stor stil på separata A4-ark . Innan 
diskussionen startade eller återupptogs fick deltagarna cirka en halv till en minut 
på sig att i lugn och ro läsa igenom påståendet. Tiden för diskussionen 
fördelades hyfsat jämt mellan de olika påståendena men som moderator valde 
jag att inte bryta mitt i en intressant diskussion med stöd i Millwards (1995 ref. i 
Hylander 1998) teorier kring moderatorns roll. Inför varje nytt påstående som 
delades ut meddelade jag gruppen att pågående diskussion kommer att brytas 
om cirka en minut. 
 
Vid ett par tillfällen valde jag att ställa frågor kring deltagarnas resonemang med 
anledning av att jag ansåg att ett förtydligande eller en fördjupning inom ämnet 
skulle kunna gynna studiens syfte. Under den andra diskussionen valde jag att 
flika in ett par argument som diskuterats flitigt under den första diskussionen, 
men inte kommit på tal i den andra. Anledningen till detta var att jag ansåg det 
vara av intresse att utforska huruvida det gick att identifiera ytterligare 
perspektiv på den aktuella frågan. Det förekom också att jag gjorde något 
förtydligande av en av frågorna då jag märkte att den missuppfattades helt. Vid 
något tillfälle valde jag att konkretisera diskussionen med ett exempel på hur 
man skulle kunna se på problemet, eftersom jag kände att diskussionen var på 
väg att hamna utanför ämnesområdet. Vid något tillfälle då jag upplevde att 
diskussionen var på väg att övergå i debatt valde jag att lyfta upp pingvinen och 
tonen blev då genast mer ödmjuk.  
 
I båda grupperna valde jag att bjuda in de deltagare som inte sagt så mycket 
under diskussionen genom att utifrån det påstående som diskuterades ställa 
frågor relaterade till deras specifika tävlingsgren eller uppdrag i klubben. En av 
deltagarna undrade om jag inledningsvis kunde presentera samtliga påståenden 
för att underlätta planeringen av de tankar som önskades lyftas fram. Jag 
föreslog istället att vi kunde spara några minuter på slutet där det fanns tillfälle 
att diskutera sådant som kändes angeläget men inte tidigare berörts i 
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diskussionen. Detta förslag accepterades av alla och eftersom frågan dök upp 
under första intervjun hade jag möjlighet att göra på samma sätt i båda 
grupperna. Under de sista minuterna fick var och en chans att göra tillägg eller 
förtydliganden till sin medverkan i den genomförda presentationen. 
Avslutningsvis kontrollerade jag ytterligare en gång att alla hade fått sagt vad de 
önskade få sagt och tackade slutligen för deras medverkan.  
 
Dokumentation av data 
 
Resultatet av gruppdiskussionerna sammanställdes genom en skriftlig 
dokumentation av minnesanteckningar och bandinspelning. Detta tillvägagångs-
sätt stöds av Kreuger (1994 ref. i Hylander 1998). Enligt Hylander (1998) 
hävdar andra forskare, exempelvis Millward, att intervjuer måste skrivas ut ord 
för ord. Jag väljer dock att följa Kreugers alternativ eftersom jag tror att en exakt 
ordagrann redovisning är omöjlig att tillämpa i detta fall. Deltagarna i de 
genomförda diskussionerna råkade vid flera tillfällen avbryta varandra eller 
påbörja en mening precis samtidigt som någon annan. Valet motiveras också av 
att studien inte syftar till att jämföra uttalanden från olika individer med 
varandra, utan istället sammanfatta de perspektiv som framkommer under 
intervjuerna. Jag kommer därför inte att redogöra för vem som säger vad, eller i 
vilken ordning olika uttalanden gjordes. Det valda tillvägagångssättet medför 
därmed en risk för rapportens validitet, genom att jag kan ha missat väsentliga 
detaljer. Detta faktum har dock tagits i beaktande och utgör den primära 
anledningen till att jag har valt att både föra anteckningar och genomföra 
bandinspelning, samt till min strävan att ge en så heltäckande redovisning som 
möjligt av genomförda intervjuer.   
 
Genom bandinspelning finns det dessutom en god chans att redovisa korrekta 
och ordagranna citat. (Patton, 1990:384 ref. i Larsson, Lilja & Mannheimer, 
2005.) Denscombe (2002) lyfter också fram hur bandinspelningen spelar roll för 
att resultatet redovisas på ett objektivt sätt, eftersom funktionen enbart lagrar 
data och inte tolkar. Samtidigt understryker Denscombe att bandinspelningen 
också kan verka negativt för rapportens validitet genom den inte kan 
dokumentera kommunikation som består av exempelvis kroppsspråk och gester. 
Dessutom föreligger det en risk att alla uttalanden inte kommer med av tekniska 
skäl. Min förhoppning är att eventuellt bortfall i anteckningarna kan 
dokumenteras genom inspelningen och vice versa. Denscombe (2002) lyfter 
också fram det faktum att själva processen kan påverka intervjusituationen 
eftersom en del personer kan uppfatta det obehagligt att deras uttalanden spelas 
in på band. Denna risk förebyggs i undersökningen genom att jag försäkrar de 
medverkande att jag är den enda person som kommer att lyssna på banden. 
Vidare är min förhoppning att en eventuell osäkerhet inför situationen avtar när 
diskussionen kommer igång. Osäkerheten hos en person kan förhoppningsvis 
dämpas av engagemanget från andra som känner sig mer bekväma i situationen 
(Hylander, 1998). Dessutom kommer interjun att pågå under förhållandevis lång 



 23 

tid, vilket enligt Denscombe (2002) kan vara en tillgång i sammanhanget 
eftersom den som blir intervjuad i regel blir mindre medveten om inspelningen 
ju längre intervjun pågår.  
 
Analys av data 
  
Första steget i analysen utgjordes av att underordna de dokumenterade data som 
framkommit i gruppintervjuerna under olika teman. Tillvägagångssättet för detta 
bestod i att inledningsvis göra en grov överblick av resultatet för att ur detta 
kunna ställa upp potentiella teman som utgångspunkt. Därefter studerade jag 
materialet mer noggrant genom att läsa varje mening flera gånger och ur detta 
gjordes ändringar och kompletteringar till de teman som tidigare valts. Utifrån 
olika faktorer som kunde identifieras i dessa teman valde jag sedan att relatera 
innehållet till olika teorier inom rapportens teoretiska referensram. Studien kan 
således beskrivas anta en abduktiv ansats (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005) i 
och med att jag på förhand har bestämt vissa teoretiska ramar, för att sedan låta 
resultatet styra urvalet ur dessa. På grund av den stora mängden data har jag 
gjort en sammanfattning av intervjuernas innehåll under rubriken ”resultat”. Jag 
har dock strävat efter att denna sammanfattning ska vara heltäckande för de 
perspektiv som har framkommit. De data som presenteras har således en 
kvalitativ karaktär genom att de beskriver uppfattningar och tankar hos ett antal 
personer vid ett specifikt tillfälle (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).   
 
Denscombe (2004) hävdar att kvalitativ forskning snarare strävar efter att 
beskriva än att analysera. Med stöd av detta väljer jag att separat presentera en 
beskrivning av intervjuernas innehåll. Detta val grundar sig även på att jag först 
vill låta läsaren tolka resultatet utifrån sin förförståelse. Visserligen är texten 
under resultatdelen påverkad av mina tolkningar genom att jag kategoriserat 
materialet under olika rubriker, men den konkreta analysen, där jag kopplar 
innehållet i intervjuerna till teoretiska perspektiv, presenteras för sig. På så vis 
hoppas jag kunna minska risken för att resultatet blir alltför starkt influerat av 
”forskarens jag”, vilket Denscombe (2004) lyfter fram som en nackdel med 
kvalitativ forskning. Samtidigt som jag ser min subjektivitet som en tillgång i 
genomförandet av studien vill jag utnyttja de möjligheter som finns för att 
rapporten kan bidra till att problematiken kan ses ur så många infallsvinklar som 
möjligt.  
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Resultat 
 
 
Nedan presenteras en sammanfattning av båda intervjuerna, där innehållet först 
har sammanfattats under två huvudrubriker. Kategoriseringen bygger på mina 
tolkningar kring huruvida medlemmarnas argument och perspektiv 
huvudsakligen grundar sig på tankar ur ett föreningsperspektiv, respektive 
individperspektiv. Denna indelning har inspirerats av Ellströms (1996) teori 
kring det objektiva och det subjektiva handlingsutrymmet. Under dessa rubriker 
är innehållet indelat under olika teman, vilket syftar till att tydliggöra och skapa 
förutsättningar för läsaren att själv ta ställning i de övergripande frågor som 
inramar diskussionen.  
 
Synpunkter och argument härledda till föreningens behov 
 
I detta stycke ges en sammanfattning av de synpunkter och argument som enligt 
mina tolkningar primärt kan härledas till föreningens behov.  
 
Eldsjälar 
En uppfattning som framkommer i diskussionerna är att alla föreningar behöver 
eldsjälar;  
 
”De behövs eftersom det är de som drar med oss andra.”  
 
Någon beskriver eldsjälens roll som att engagemanget smittar av sig och 
därigenom blir de en tillgång för hela klubben. Att definiera begreppet eldsjäl 
och ta ställning till vem som egentligen gynnar klubben visar sig vara en 
svårighet. Någon menar att instruktörerna är eldsjälar som gynnar 
tävlingsverksamheten genom att bidra till att få fram tävlingsförare. En replik på 
detta blir att även personer som inte är instruktörer kan vara eldsjälar på samma 
sätt. Ytterligare en part undrar om en eldsjäl som har 20 kurser där endast två 
medlemmar stannar kvar i klubben egentligen tillför något till 
tävlingsverksamheten? 
 
Någon drar slutsatsen att klubbens tävlingsverksamhet gynnas av de eldsjälar 
som hjälper till med tävlingarna. En annan menar att tävlingsverksamheten 
gynnas av att eldsjälarna finns överallt. Av några anses eldsjälarna vara en 
nödvändighet för att klubben överhuvudtaget ska kunna arrangera tävlingar.  
 
Det konstateras även att det inte räcker att enbart ha eldsjälar i verksamheten. 
Om det bara finns några eldsjälar är risken stor att de bränner ut sig själva och 
det gynnar inte klubben. Det är därför viktigt med krav på en öppenhet som gör 
att andra vågar vara med. En deltagare påpekar att om det alltid är samma 
människor som är aktiva får vi aldrig in några nya i verksamheten. Någon menar 
att en eldsjäl inför en tävling gör allt arbete själv, med anledning av att det är 
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lättare än att lära upp nya inte gynnar klubben. En kommentar till detta 
ställningstagande är att klubben ändå gynnas av att just den specifika tävlingen 
blir genomförd. Frågan kring eldsjälarnas roll ses i diskussionen också i relation 
till tävlingsverksamheten i stort; 
 
”De kan vara så att eldsjälar inte släpper in andra. Att man stänger vägen. Men jag ser det som 
X sa innan, i ett bredare perspektiv. Den här instruktören som talar om att det är jättekul att 
tävla och sen är de med er och tränar - då kommer Y och säger att det är jättekul att vara 
spårläggare… Och då blir det liksom hela tävlingsverksamheten. Men det är lite utopia… Fast 
på något sätt har ju vi hamnat här.” 
 
Förberedelsearbetet inför tävling 
En deltagare hävdar att klubben har för många tävlingar varje år, vilket gör att 
de ideella resurserna inte räcker till.  Någon påpekar att de andra klubbarna i 
distriktet har skurit ner på sina tävlingar, medan SBK Halmstad istället har 
utökat sin verksamhet med fler tävlingar. Ett förslag är därför att representanter 
från alla grenar tillsammans bör gå igenom klubbens årliga tävlingar för att få en 
uppfattning om hur mycket jobb de egentligen kräver. 
 
En person påtalar att den årslånga framförhållning som krävs inom SBK gör att 
det är svårt att låta medlemmarnas intressen styra vilka tävlingar som ska 
arrangeras.  Flera deltagare instämmer i att framförhållningen är en viktig del. 
Någon menar att det finns en stor risk för att den stress som uppstår till följd av 
dålig framförhållning tar bort glädjen i det ideella engagemanget. En uppfattning 
är att problemet är organisatoriskt eftersom det upplägg som styr innebär att 
tävlingarna måste planeras så långt i förväg.  
 
Någon undrar varför föreningen kategoriskt säger nej till för sent inkomna 
anmälningar som kan förbättra det ekonomiska resultatet av en tävling i och med 
att funktionärerna redan finns? En annan deltagare meddelar att denna rutin har 
diskuterats mycket under den senaste tiden och att hanteringen inte längre är lika 
strikt. De främsta anledningarna för att inte ta emot dessa anmälningar uppges 
vara det merjobb som drabbar tävlingssekreteraren, att det blir olika 
deltagarlistor till olika tävlande vilket skapar förvirring, samt att tidsplanen 
spricker och till följd av detta blir en del tävlande arga på funktionärerna.  
 
Involvera fler funktionärer 
Klubben anses av flera informanter vara i behov av att få fler medlemmar som 
engagerar sig ideellt. Ett påstående är att verksamheten inte kan drivas om alla 
anser att de inte behöver hjälpa till. Någon konstaterar att det är tråkigt att vissa 
tänker så, men att det som tur är inte är särskilt många. En jämförelse görs med 
Hundägarutbildningssektorn, som har lyckats engagera många medlemmar i 
kursverksamheten för grundläggande utbildning av hundägare. Det 
belöningssystem som där tillämpas, med ett arvode till instruktören på 500:- per 
kurs, anses vara en tänkbar orsak till framgången. En deltagare menar dock att 
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när man hjälper till i klubben blir belöningen att man själv får hjälp, exempelvis 
med sin egen träning. Någon undrar hur medlemmar som inte hjälper till ska 
hanteras? En person vill understryka att alla medlemmar är lika mycket värda. 
Ett införande av något slags krav på att hjälpa till antas leda till att föreningen 
tappar medlemmar. I anslutning till detta frågar någon vem som tjänar på att en 
tävlingsförare byter klubb för att han/hon inte anses hjälpa till? 
 
Mellan de medlemmar som enbart deltar i en kurs och de medlemmar som är 
ideellt arbetande i föreningen, anser flera deltagare att det finns ett stort glapp. 
Någon påtalar att detta är något som klubben och styrelsen verkligen bör 
engagera sig i. En uppfattning är att det finns många intresserade i kurserna som 
aldrig blir ”uppfångade”. Någon ställer frågan hur en tävlingsfunktionär ska 
kunna veta att en viss person i kursverksamheten är intresserad av att hjälpa till 
på tävling? En deltagare säger att;  
 
”detta är en organisationsgrej…om någon orkade göra detta…”.  
  
Någon lyfter fram att problemet inte existerar på samma sätt inom 
tävlingsgrenen agility och detta antas kunna förklaras genom att det är samma 
personer som håller kurs, som sitter i sektorn och som arrangerar tävlingen. En 
deltagare nämner i sammanhanget även att det under en agilitytävling finns 
enklare uppdrag som vem som helst kan hjälpa till med. Utifrån detta uttalande 
konstaterar deltagare som är involverade i andra grenar att de har slösat med 
resurser inom sin gren, eftersom det även där finns uppgifter som varken kräver 
rutin eller särskilda förkunskaper.  
  
”Prova-på-helger” anses av någon vara ett bra sätt att involvera medlemmar i 
verksamheten. Ett annat förslag för samma ändamål är en speciell anslagstavla 
där nybörjare kan meddela att de vill engagera sig. Någon berättar om sin 
erfarenhet av att ha försökt att involvera nya funktionärer i en stor agilitytävling. 
Personen ifråga använde sig av listor där kursdeltagare har fått anmäla sitt 
intresse att hjälpa till vid tävling, men fick ”böna och be” för att få folk att ställa 
upp. I den andra diskussionen nämns samma listor, men där är de deltagarna 
som uttalar sig i frågan överens om att dessa listor aldrig används. En av 
diskussionsdeltagarna berättar hur denne fick sitt första uppdrag genom att bli 
uppringd efter att ha deltagit i en aktivitetskurs för tävlingsintresserade.  
 
En del deltagare menar att instruktörernas intresse styr huruvida kursdeltagarna 
blir engagerade i tävlingsverksamheten eller inte. Någon påstår att;  
 
”Instruktörerna är inte intresserade av annat än att hålla kurs”.  
 
En annan åsikt är att instruktörens egna erfarenheter av olika tävlingsgrenar har 
stark påverkan på hur verksamheten presenteras. Ytterligare en åsikt är att det är 
viktigt att någon talar om för medlemmarna hur värdefullt det är att hjälpa till. 
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Detta anses vara ett av instruktörernas jobb, men samtidigt påpekas att även 
tävlingsförare borde också gå ut i kurserna och berätta;  
 
”…men då måste instruktörerna tala om för oss när kurserna är…” 
  
En synpunkt som framkommer är att det ideella engagemanget i föreningen kan 
öka genom att vidareutbildning för tävlingsförare enbart är öppen för 
medlemmar som hjälper till. Någon ifrågasätter dock vad det gagnar klubben att 
bromsa folk som vill vidareutbilda sig? Ett annat förslag som presenteras är att 
det ska finnas olika kostnadsalternativ för utbildningen beroende på om man har 
hjälpt till eller inte. Kring detta nämns risken att medlemmarna delas upp i ett A-
lag och ett B-lag.     
 
Någon deltagare menar att det är viktigt att de som har gått kurs och vill börja 
tävla har en träningsgrupp att tillgå. Som alternativ till att försöka få in 
kursdeltagare i redan existerande träningsgäng, menar deltagaren att klubben 
kan erbjuda föreläsningar eller något slags mentorskap för hur ett träningsgäng 
kan startas och bedrivas. En deltagare förespråkar ett faddersystem där de mer 
rutinerade hjälper de nya med deras funktionärsuppdrag såväl i eventuellt 
förberedelsearbete som på själva tävlingsdagen. Förslaget motiveras med att nya 
funktionärer på så vis kan få bättre självförtroende. Ett annat förslag är att 
eventuellt tävlingsintresse kan identifieras i kurserna genom att exempelvis 
starta 07:00 en lördag, eftersom det är vid den tiden många tävlingar startar;  
 
”Då ser man vilka som är intresserade.” 
 
Hantering av befintliga tävlingsfunktionärer 
Under diskussionen beskrivs en problematik i att potentiella funktionärer själva 
deltar på hemmatävlingar. Någon menar att ett rättvist sätt att lösa detta är att för 
varje tävling en medlem deltar i, hjälper denne till vid en annan. En annan 
deltagare menar dock att det är mot reglerna att föreningen styr över vilka 
tävlingar en medlem ska delta i. Ett ställningstagande är att ansvaret för en 
tävling i en viss gren ska ligga på utövarna av den grenen. I samband med detta 
konstateras att det är unikt att en träningsgrupp arrangerar en tävling. Någon 
efterlyser en lista över årets tävlingar där var och en kan skriva upp sig i lugn 
och ro;  
 
”Att se vad andra har skrivit upp sig på kan vara sporrande för en själv.” 
 
En deltagare har frågat Hundägarutbildningssektorn hur de gör för att få 
instruktörer till klubbens kurser. Svaret blev att de frågar en gång och sedan 
accepterar det svar de får. Deltagaren menar att tävlingssektorn kanske skulle 
prova denna metod, istället för att som idag; 
  
”… truga, tjata och be…”.  
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Detta tillvägagångssätt anses vara energikrävande;  
 
”Det är jobbigt att vara eldsjäl om man hela tiden möts av negativa svar.” 
 
 Ytterligare ett förslag som är inspirerat av Hundägarutbildningssektorns arbete 
är att bättre motivera tävlingsfunktionärerna genom grillkvällar, julklappar och 
andra tecken på uppskattning. Någon funderar även kring om tävlingsförarna 
bör organiseras som en grupp, precis som instruktörerna.   
 
Ekonomiska aspekter kring tävlingsverksamheten 
Någon anser att när klubben arrangerar en tävling som drar in väldigt mycket 
pengar bör fler än de som tränar i den grenen vara engagerade. Denna synpunkt 
motiveras med att pengarna tillfaller hela klubben och inte bara verksamheten 
inom den gren där tävlingen arrangeras. Den ekonomiska aspekten i 
tävlingsverksamheten anses av en del inte vara viktig alls, eftersom klubben har 
andra möjligheter att dra in pengar. Påståendet styrks även av argumentet att 
pengar inte ska vara i fokus för en ideell verksamhet.  Istället anses huvudsaken 
vara att arrangemanget är väl genomfört. En del håller med om denna 
prioritering, men menar samtidigt att det är bra om tävlingsverksamheten drar in 
pengar totalt sett. Ytterligare en uppfattning kring frågan är att det är bra om 
tävlingarna åtminstone går ”plus/minus noll”. En person lyfter fram det faktum  
att klubben för närvarande har god ekonomi, vilket gör att det är lätt att påstå att 
ekonomin i tävlingsverksamheten inte är väsentlig.   
 
Engagemanget inom tävlingssektorn i relation till övrig verksamhet 
Flera deltagare menar att det inte går att basera tävlingsverksamheten på att den 
måste gå med vinst eftersom vissa grenar i så fall måste läggas ner direkt. Detta 
anses inte som ett alternativ eftersom det är viktigt att var och en kan tävla i sin 
gren. Ingen gren är därmed viktigare än någon annan. En deltagare lyfter fram 
att det är ett pedagogiskt problem att få alla att förstå att alla grenar är en del av 
verksamheten. Någon beskriver föreningens verksamhet som ett stort pussel som 
ska gå ihop. Tävlingarna i sig anses av en deltagare vara marknadsföring för 
klubben, vilket annars kostar pengar. Ett gott rykte som sprids mellan munnarna 
anses dessutom vara mer värdefullt än all annan marknadsförning. Flera 
deltagare instämmer i att SBK Halmstad är kända för att göra bra tävlingar. 
 
En deltagare ifrågasätter vilken verksamhet som ska betala för tävlingssektorns 
förluster? Ett svar blir att pengarna dras in genom kursverksamheten. Detta leder 
till ett ytterligare ifrågasättande kring huruvida klubben bör satsa så mycket på 
kursverksamheten som de gör idag med tanke på att tävlingssektorns avsaknad 
av resurser? Att arrangera tävlingar anses av en deltagare vara viktigare än att 
arrangera nybörjarkurser. Någon menar att föreningen har ett centralt uppdrag 
att utbilda hundägare och att detta inte går att frånsäga sig. Däremot, menar 
samma person, att det går att lägga kursverksamheten på en annan nivå än den 
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ligger idag, men att detta skulle påverka ekonomin väldigt mycket. En synpunkt 
som framförs är att enbart tävlingsverksamhet inte är något alternativ eftersom 
alla medlemmar inte är intresserade av tävling.  
 
Någon understryker vikten av att styrelsen ser föreningen som ett företag och 
utnyttjar de lagliga medel som finns för att få in pengar. Bland annat nämns 
möjligheten att söka sponsorer. En annan av deltagarna påpekar att detta inte är 
tradition inom SBK. 
 
En av informanterna hävdar att klubben har för många tävlingar per år och att en 
eventuell gallring i bruksgrenarna bör ske bland elitklasserna eftersom de lägre 
klasserna ger förtur till hemmaekipage. Inför en eventuell reducering av antalet 
tävlingar, menar en informant att hänsyn måste tas till vad föreningen egentligen 
vill göra;  
 
”Att man tar där intresset i klubben finns, där kompetensen finns och där viljan finns”. 
 
Synpunkter och argument härledda till medlemmarnas behov 
 
 
I detta stycke ges en sammanfattning av de synpunkter och argument som enligt 
mina tolkningar primärt kan härledas till medlemmarnas behov. 
 
Roller och identitet 
Under diskussionerna framkommer att det mellan deltagarna finns en stor 
variation i innebörden av olika rollbeteckningar som ofta används inom 
föreningens kontext. Eldsjälar anses till exempel kunna vara dels personer som 
är nödvändiga för att tävlingsverksamheten ska gå runt, men de kan också vara 
personer som stänger ute andra medlemmar från det ideella engagemanget; 
 
”Ja, tävlingsverksamheten kan verkligen gynnas av eldsjälar men den kan också hämmas. Det 
beror på eldsjälarna” 
 
Både bland instruktörer och tävlingsförare anser några av deltagarna att det finns 
eldsjälar som gynnar tävlingsverksamheten, men alla instruktörer och 
tävlingsförare anses inte kunna tillräknas kategorin;  
 
 ”Man behöver inte vara en eldsjäl för att knata ett spår en gång om året”  
 
Någon påpekar att det individuella tävlingsutövandet också kan gynna klubben, 
likväl som att vara funktionär på en tävling; 
  
 ”Om man inte hjälper till men tävlar gör man reklam för klubben. Det ger lika mycket.” 
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Det konstateras även att eldsjälar kan finnas utanför kategorin instruktörer och 
tävlingsförare, till exempel genom att sprida entusiasm om tävling och träning.  
Själva begreppet eldsjäl definieras av en person som;  
 
”personer som arbetar för en förening för att det är så kul”  
 
medan en annan person lite skämtsamt lyfter fram att det även kan definiera 
någon som är på väg in i det onda hjulet. En deltagare påpekar att även nya 
medlemmar kan vara eldsjälar;  
 
”…men på ett lite annat stadium eftersom de kanske inte vill ta mer ansvar”.   
 
Ett ställningstagande är att eldsjälar är alla som hjälper klubben att gå runt, som 
exempel nämns figuranter, handledare, sektormedlemmar, instruktörer, 
mentalbeskrivare och deltagare på klubbmöten.  
 
Någon ifrågasätter vem som egentligen kan räknas som ”tävlingsförare”. En 
åsikt är att det är ambitioner och målsättning som avgör om en person kan 
räknas som tävlingförare eller inte. Ett annat ställningstagande är att;  
 
”tävlingsförare tävlar för klubben och hjälper till”.  
 
Även begreppet ”aktiv medlem” ifrågasätts. Till exempel undrar en person om 
en medlem som vill åta sig ett visst uppdrag men inte får det kan räknas som 
aktiv. Här menar en av deltagarna att det finns en risk att vissa medlemmar 
utnyttjar ett sådant system genom att erbjuda tjänster som inte efterfrågas.  
En deltagare hävdar att en medlem räknas som aktiv när andra medlemmar kan 
gagnas av dennes kunskap. Någon annan ger följande definition av begreppet 
”aktiv medlem”;  
 
”Om man kommer på möten, deltar vid en städdag och hjälper till på en tävling per år är man 
aktiv.” 
 
Ett ytterligare begrepp som konstateras som svårdefinierat bland flera av 
deltagarna är vem som egentligen ”hjälper till” vid föreningens tävlingar. Någon 
menar att många försvinner i periferin eftersom de deltar i förberedelsearbetet 
inför tävlingar och att bara de insatser som genomförs på själva tävlingsdagen 
noteras. Exempelvis nämns kassören som hanterar alla inbetalningar inför 
tävlingarna. En annan grupp som riskerar att hamna i kläm är de personer som 
deltar i klubbens övriga arbete som exempelvis kursverksamheten, men inte 
deltar i själva tävlingsarrangemanget. Någon undrar om den person som brer 
mackor inför tävlingsdagen ska räknas, eller om det bara är personer som deltar i 
själva genomförandet av tävlingen som kan anses ”hjälpa till på tävling”.  
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En annan fråga som uppkommer under en av diskussionerna är huruvida en 
person som hjälper en träningskompis i dennes individuella träning kan anses 
räknas till den kategori medlemmar som anses hjälpa till i tävlingsverksamheten. 
Ett svar på denna fråga är att;  
 
”du räknas inte som att du hjälper till om du inte ger klubben något”.  
 
Någon annan påpekar att en medlem som gör något som gynnar klubbens 
ekipage gynnar klubben och därmed kan räknas som aktiv. Ytterligare en åsikt 
är att ett kriterium för att anses som aktiv i klubbens tävlingsverksamhet är att 
den träning i vilken den aktuelle medlemmen utgör en resurs, är öppen för alla 
medlemmar.  
 
Värdering av individens engagemang 
I samband med att någon föreslår provision till medlemmar som drar in pengar 
till klubben genom att fixa sponsorer med anledning av att detta är en krävande 
uppgift, uppkommer diskussioner kring huruvida vissa uppgifter och åtaganden 
är mer värda än andra. Bland annat diskuteras det instruktörsarvode som 
tillämpas av föreningen idag och den värdering som kan tolkas ur detta. Någon 
ställer frågan om det är mer värt att hålla kurs än att göra något annat. I 
diskussionen ifrågasätts det faktum att engagemang i klubbens verksamhet 
överhuvudtaget skulle ha med pengar att göra;  
 
”Det är kul och lärande att hjälpa till, man gör det inte för pengarna.”  
 
En annan åsikt är att det är ok att inte få ersättning, men att det ideella 
engagemanget samtidigt inte ska medföra en kostnad för den enskilde 
medlemmen. Milersättning anses av någon vara en rättighet som dessutom är ett 
rättvist subventioneringsalternativ. Rättviseaspekten påtalas av några som 
väsentlig om någon form av belöningssystem ska tillämpas. Samtidigt är flera av 
deltagarna överens om att det är i det närmaste omöjligt att konstruera ett system 
som är rättvist för alla. En av deltagarna lyfter fram att begreppet ”rättvisa” 
dessutom är svårt att definiera. En annan deltagare belyser problematiken i att 
konstruera ett rättvist system med tanke på att en del medlemmar är villiga att 
offra mer tid än andra på grund av ett brinnande intresse. 
 
Någon anser att de insatser som görs i samband med en tävling inte kan 
rangordnas och framför samtidigt åsikten att två medlemmar varav den ena 
lägger ett spår och den andra brygger kaffe, båda är tävlingsfunktionärer och 
lika viktiga för verksamheten;  
 
”Alla delar måste fungera, annars blir det ingen tävling. Det bara är så.”  
 
En annan medlem betonar att alla är klubbens ansikte utåt; parkeringvakt, 
kökspersonal, med flera; 
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”Hela bilden av en klubb kan förstöras av en enda person i köket.”  
 
Någon anser att det är tiden ska värderas framför själva uppdraget;  
 
”Om du nu lägger 10 timmar i köket, inklusive allt; förberedelser, handlar, städar och 
efterjobb, då har du ju lagt 10 timmar. Då är det värt mer än 3 timmar på en agilitytävling. Det 
tycker jag absolut.”  
 
Värdering av uppgifter i relation till individens utveckling 
I den ena diskussionen hävdar en deltagare att det finns bättre och sämre 
uppgifter på tävling. Som exempel nämns att;  
 
”det är bättre att till exempel skriva för domaren och sämre att stå i köket”.  
 
Denna åsikt stöds av argumentet att;  
 
”som skrivare för domaren får du all information”.  
 
Ett annat argument är att det är först när en funktionär ser hunden utföra själva 
tävlingsmomenten som denne kan utvecklas som tävlingsförare. En annan 
deltagare menar dock att en medlem i teorin kan utvecklas av att enbart träffa 
andra tävlingsförare. Ytterligare en deltagare menar att denne utvecklats som 
tävlingsförare både av att jobba som parkeringsvakt och köksfunktionär 
eftersom det inte bara är det som sker på planen som är tävling. Som exempel 
beskrivs hur en parkeringsvakt får tillfälle att observera olika sätt att värma upp 
hundarna. Ytterligare ett exempel är en köksfunktionär som kan erfara den 
nervositet som finns hos en del av deltagarna under lottningen;  
 
”den erfarenheten kan jag ta med mig till min egen träning”.  
 
I den andra diskussionen hävdar någon att;  
 
”bre smörgåsar lär man ju sig inget av”.  
 
En av deltagarna bemöter detta uttalande med att säga följande;  
 
”ett uppdrag som att till exempel steka kött i köket kanske medför en viss ödmjukhet inför de 
damer som brukar göra det och då har man ju lärt sig något”.  
 
Denna åsikt får stöd av en annan deltagare som har erfarenhet av flera 
tävlingsgrenar. I den gren personen ifråga nu är aktiv är det vanligt att 
tävlingsförarna hjälper varandra även över klubbarna och detta har resulterat i en 
större ödmjukhet och förståelse för om något strular;  
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”De som gapar och bråkar är i regel inte de personer som brukar hjälpa till på sin egen 
hemmaklubb.”  
Ytterligare en åsikt är att utveckling sker i alla uppgifter som medför möten och 
umgänge med andra människor;  
 
”Det spelar i regel ingen roll vad man gör, för man jobbar ju i regel ihop med någon och då lär 
man sig ju någonting, om sig själv kanske.” 
 
Någon ifrågasätter huruvida en funktionär som går ut ett spår kan lära sig något;  
 
”man går ju bara i skogen”.  
 
En av deltagarna menar att detta är ett tillfälle att lära sig upplägg och regler och 
att den person som går ut spåret även blir skogsvan och kan få in en bättre 
avståndskänsla i kroppen. Diskussionen förs också kring uppgifter som en 
individ redan kan – är dessa utvecklande? Någon menar att ”alla uppgifter på 
tävling gör att du utvecklas”. En deltagare talar för variation i de uppdrag man åtar 
sig eftersom detta kan ge olika förståelser av en och samma sak. Ett uppdrag 
som en medlem egentligen är lite överkvalificerad för anses av någon kunna 
motverka risken att de som har mycket rutin blir överbelastade. Ett argument för 
att ha samma uppgift varje år är att rutinen gör att uppgiften blir mindre 
tidskrävande för den som åtar sig den. 
 
De arbetsuppgifter som ett tävlingsarrangemang medför lyfts av en person fram 
som en chans för nya medlemmar som vill bli aktiva men inte vet hur de ska gå 
tillväga;  
 
”Känner man sig till besvär kan en tävling vara till god hjälp. Där har man sin uppgift”.  
 
Någon betonar hur ett funktionärsuppdrag kan medföra att nya kontakter skapas. 
Denna synpunkt delas av en annan deltagare som blev medlem i styrelsen efter 
bara ett års medlemskap och genom det lärde känna många nya klubbkompisar. 
En deltagare betonar att även om en medlem inte är med och styr något, kan 
denne ändå vara med i en debatt eller som åhörare;  
 
”Genom det lär man sig och man bygger upp en gemenskap på grund av intresse.”  
 
Någon annan menar att dialog i en grupp är en form av vidareutbildning, där en 
nybörjare kan ha mycket att både lära och införa. Vikten av att känna sig 
värdefull som medlem betonas från flera håll. Ett par av deltagarna betonar att 
det finns uppgifter till alla och någon betonar att det finns många små delar att 
hjälpa till med som inte kräver så mycket planering eller kunskap. En av 
deltagarna påpekar att insikten om hur mycket det ger att hjälpa till inte infinner 
sig förrän under själva genomförandet av uppgiften; 
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”Man fattar det inte förrän man hjälper till. När man stod bredvid domaren och skrev, då gick 
det upp ett ljus – gud, det här har jag nytta av.” 
 
Skyldigheter och förmåner  
Samtliga deltagare i de båda diskussionerna verkar vara överens om att 
belastningen på folk inom klubbens tävlingsverksamhet idag är väldigt ojämn. 
En synpunkt kring detta är att föreningen borde minska den totala mängden 
tävlingar och att tävlingsförarna hjälptes åt mer, med motiveringen att det skulle 
leda till en bättre gemenskap bland dem som är engagerade. Några menar att en 
tävlingsförare har vissa skyldigheter gentemot sin sport och sin förening; 
 
”För att man ska kunna åka på tävlingar, måste det arrangeras tävlingar och då måste det vara 
någon som jobbar. För mig är det inte okej att bara vara tävlingsförare och inte hjälpa till med 
tävlingar”.  
 
Under diskussionen konstateras att de flesta aktiva tävlande gynnar sin egen 
klubb genom att hjälpa till på tävling och att det borde vara en skyldighet för 
alla. Att enbart utnyttja klubbens resurser utan att själv bidra med något anses av 
flera deltagare vara fel. Någon menar att några tävlingar bör strykas som en 
markering eftersom endast ett fåtal av klubbens medlemmar har engagerat sig 
för att lösa funktionärsproblematiken under 2006; 
 
”Det är inte meningen att några av oss ska jobba häcken av oss.” 
 
Under diskussionen förs ett resonemang kring huruvida krav på kursdeltagare 
kan vara en lösning för funktionärsproblematiken.  En deltagare säger;  
 
”jag tror att man måste ställa krav, kanske även på de som går valpkurs. Då får man lös massa 
funktionärer”.  
 
Denna åsikt får stöd av en annan deltagare som undrar;  
 
”Varför är det alltid vi tävlingsförare, vi eldsjälar, som ska hjälpa till? Alla är klubben, även 
valpkursdeltagare. I en annan förening kan man inte gå och lalla eller betala massa pengar och 
tro att man slipper göra någonting.”   
 
Synpunkten bemöts av en deltagare som utifrån egen erfarenhet påtalar hur svårt 
det är att engagera kursdeltagare i den ideella verksamheten;  
 
”Det är ett dilemma när man har kurs, det är jättesvårt. Man kämpar och försöker få folk att 
hjälpa till. Alla kan ju göra något”. 
 
Någon föreslår att ett visst antal timmars ideellt arbete skulle kunna ingå i 
valpkurspaketet och motiverar detta förslag med att;  
 
”folk idag tror att de köper en tjänst”.  
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Detta förslag möts med skepticism av andra deltagare som menar att föreningen 
kommer att tappa pengar genom att tillämpa ett sådant system. Ur dessa 
resonemang växer ett ytterligare förslag fram som innebär ett alternativ för den 
som vill gå kurs att antingen betala en lägre summa och bistå med X antal 
timmars ideellt arbete eller så betalar man en betydligt högre summa för samma 
kurs;  
 
”Det går att köpa sig fri från arbetet, men det är dyrt”.  
 
En ytterligare synpunkt är att medlemmarna kanske bör ha kommit lite längre än 
valp- och nybörjarkurs när kraven kommer. Några motsätter sig dock helt dessa 
krav med motiveringen att det ideellt engagemanget ska bygga på intresse 
istället för krav. En deltagare menar att hur budskapet förmedlas spelar stor roll;  
 
”På det viset gäller det nog att man ska tänka på hur man uttrycker sig också när det gäller det 
här med att hjälpa till, för det är lätt till att det blir liksom som ett hot att ’ska du gå den här 
kursen får du banne mig hjälpa till’, att man kanske skulle…’du har den stora fördelen att få 
hjälpa till på ett par tävlingar också om du går den här kursen.” 
 
Vidareutbildning för tävlingsförare som enbart är öppen för de tävlingsförare 
som hjälper till i föreningen anses av en del av deltagarna som en möjlig metod, 
medan andra anser att vidareutbildningen bör vara tillgänglig för alla som är 
intresserade. Ett förslag är att de som engagerar sig ideellt får delta till ett 
betydligt lägre pris än övriga. Ytterligare ett förslag är att i samband med 
anmälan klargöra att deltagande förutsätter ideellt engagemang i klubbens 
verksamhet. På så vis har nya medlemmar lika stor chans att delta som övriga i 
och med att det ideella arbetet inte behöver vara utfört innan kursen startar. Ett 
sådant system bygger dock på en grundläggande tro på att samvetet räcker som 
kontrollfaktor. Någon hävdar att;  
 
”man måste tro gott om alla och förutsätta att de som har lovat att hjälpa till står vid sitt ord”.  
 
Andra deltagare är mer skeptiska till att ett sådant system håller. 
 
Vidareutbildning, som exempelvis träningshelger för inbjudna instruktörer, 
anses kunna fungera som en morot med motiveringen  att;  
 
”då får man igen i det man är intresserad av”.  
 
Någon berättar om egen erfarenhet av att vilja hjälpa till som tack till klubben 
efter att ha deltagit i en träningshelg. En annan deltagare menar att problemet 
kanske inte är så stort som det generellt uppfattas;  
 
”Det är ju inte så mycket hokus pokus som det gör sig ibland. Jag har en mycket positiv 
upplevelse från vårt septemberprov som vi hade i IPO:t – visst, alla hade inte möjlighet att 
hjälpa till men själva svaret, bemötandet tillbaka var väldigt positivt, att fråga till nästa år. Det 
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kändes lite kul faktiskt, jag hade inte förväntat mig det utan jag kom upp lite så med bössan i 
handen.” 
   Någon nämner att denne ofta funderar kring vad den egna drivkraften 
egentligen utgörs av;  
 
”Ibland tycker jag att det är jättehemskt. Tänk så mycket fritid man kunde ha haft.” 
 
Svårigheter kring att involvera nya medlemmar  
En deltagare menar att det av bekvämlighet kan vara lätt att använda gamla 
rutinerade funktionärer istället för att släppa in nya. Detta förklaras av att 
människan av naturen är lat och därför har lätt att tänka;  
 
”vi tar de gamle, de kan det”.  
 
Under diskussionen konstateras att detta medför negativa konsekvenser för de 
personer som går funktionärsutbildning men inte blir tillfrågade att hjälpa till. 
En annan orsak till att dessa funktionärer inte blir tillfrågade i samma 
utsträckning som övriga kan vara att det är de tyngre posterna som är svårast att 
tillsätta och till dessa tillfrågas i första hand de mer rutinerade. Ytterligare en 
orsak till att nya medlemmar inte släpps in kan vara att en del av de mer 
rutinerade medlemmarna omedvetet står i vägen för de nya genom att inte vilja 
släppa vissa uppgifter. Någon hävdar att den största nackdelen med eldsjälar är 
att de genom sitt engagemang döljer behovet av fler ideella krafter. Samtidigt 
riskerar de att förr eller senare brinna ut och de nya vet inte hur de ska gå 
tillväga för att ta över.  En deltagare påstår att;  
 
”vill man vara aktiv så är man aktiv”  
 
men förklarar senare i diskussionen att uttalandet avsåg personer som är 
involverade i det ideella arbetet.  Enligt någon av deltagarna finns det även 
medlemmar som anser att de inte behöver hjälpa till eftersom de tävlar så 
mycket.  
 
Tidsbrist påstås vara en annan orsak till att nya medlemmar inte involveras i det 
ideella arbetet; dels tar det tid att lära upp nya och inför en specifik tävling är det 
enklare att engagera sina närmaste träningskamrater än att ta kontakt med helt 
nya människor. En deltagare lyfter även fram en nackdel med att de som är 
aktiva hjälper varandra över tävlingsgrenarna;  
 
”Bara man inte belastar alla människor med allt, för det kände jag när IPO-folket stod i köket 
på agilitytävlingen, så fick agilityfolket stå i köket på IPO-provet och då hamnar man där att 
de som är aktiva stöttar varandra och då är det bara de som jobbar”. 
 
Någon tar upp att tiden även kan utgöra ett hinder för belöningssystem som 
bygger på att aktiva medlemmar får delta vid vissa aktiviteter. Först och främst 
måste beslut fattas kring hur dessa tidsperioder ska räknas; ett år, två år, tre år 
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eller längre? En annan medlem belyser en problematik i att när hunden är ung 
vill ägaren gärna delta i vidareutbildning, men under denna period är det 
samtidigt svårt att få tiden att räcka till för ideellt engagemang. När hunden är 
äldre är inte behovet av vidareutbildning lika stort, men då har ägaren i regel 
mer tid över för ideellt engagemang. Betydelsen av hundens egenskaper lyfts 
även fram av en annan deltagare som menar att det inte är så många av 
föreningens nuvarande medlemmar som har en hund av bruksras och vill arbeta 
med sin hund. Detta faktum anses kunna vara en förklaring till att det är svårt att 
hitta medlemmar som vill arbeta ideellt. En annan deltagare menar dock att det 
finns så pass stort utbud av tävlingsgrenar att hundens ras inte ska ha någon 
betydelse i sammanhanget.  
 
Belöningssystem som kan uppfattas som orättvisa anses av någon kunna verka 
avmotiverande, vilket motiverar en samsyn på hela verksamheten där alla 
subventioneras lika mycket för den tid de lägger ner i verksamheten. Rädsla för 
att bli självskriven som funktionär nämns som en anledning till att många väljer 
att inte engagera sig alls;  
 
”Börjar du hjälpa till blir du snart självskriven och då är du snart…då blir du utnyttjad 
varenda tävling”.  
 
En del av deltagarna menar att de har svårt att säga nej när de blir tillfrågade att 
hjälpa till fast de egentligen känner att de inte orkar eller hinner;  
 
”Säger jag nej så hittar de ingen”.  
 
En teori som presenteras under diskussionerna är att de allra flesta börjar hjälpa 
till av intresse, men att engagemanget successivt känns mer och mer som ett 
krav. En deltagare menar att en medlem kan bli avmotiverad av att ständigt få 
uppdrag som är väldigt krävande.  
 
Någon deltagare menar att det finns ett stort glapp mellan kursverksamhet och 
träningsgrupper. En av deltagarna har själv erfarenhet av att som nybörjare 
känna sig vilsen och till besvär;  
 
”man tänker att de grupper som finns vill inte ha någon mer att ödsla tid på”.  
 
Någon av deltagarna som har varit medlem i klubben sedan länge menar att det 
är svårt att se de nya och att det kan vara en tänkbar orsak till att de inte blir 
tillfrågade om att delta i ett träningsgäng. En annan lyfter fram vikten av att 
personkemin i en grupp fungerar;  
 
”Det är viktigt att de som deltar i en träningsgrupp har ett brinnande engagemang. Det är en 
livvstil man hänger på”.  
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Analys  
 
 
Problematiken kring att organisera föreningens tävlingar beskrivs av 
informanterna ur flera olika perspektiv. Utifrån en översiktlig tolkning av 
intervjuernas innehåll har detta delats upp i två huvudkategorier; medlemmarnas 
behov och föreningens behov. Under dessa kategorier ser jag utifrån mina 
tolkningar en mångfald av olika synsätt och perspektiv, vilka ger uttryck för 
olika behov såväl hos den enskilde medlemmen som inom föreningen.  I texten 
nedan relateras dessa behov till de teorier som tidigare presenterats i rapporten. 
 
Behov av förbättrad kommunikation 
 
Vid flera tillfällen i diskussionerna uttrycker informanterna brister i 
kommunikationen inom föreningen. Särskilt betonas ett stort glapp mellan 
kursdeltagare och de medlemmar som är ideellt engagerade i 
tävlingsverksamheten. Någon påtalar att det är ”en organisationsgrej” och 
antyder ett behov av någon som kan ta tag i detta. Ur Steins (1996) teorier kan 
tolkas att ett ökat behov av kommunikationstillfällen skulle kunna vara en 
tänkbar orsak till problemet. En av informanterna hävdar att organisationen är 
bättre i en av tävlingsgrenarna på grund av att det där är få personer som är 
inblandade i flera arbetsuppgifter. I den verksamheten kanske behovet av ett 
relationsskapande arbete som betonas av Jernström (2004) inte är lika stort som i 
övriga verksamheten eftersom personerna redan känner varandra så väl.  
 
Gibsons ekologiska perspektiv som belyses av Linderoth (2004) kan dock peka 
på att det kan finnas gott om interaktionstillfällen i miljön, men att dessa kanske 
inte utnyttjas av medlemmarna. Utifrån Elkjaers (2003 i Easterby-Smith & 
Lyles) skulle det kunna vara så att interaktionstillfällen existerar enligt Gibsons 
teori, men att det är samspelet mellan individ och omgivning som inte fungerar. 
I diskussionerna går det även att ana brister i kommunikationen utifrån de 
missförstånd och motsatta påståenden som kommer till uttryck. Exempelvis har 
de två grupperna helt olika uppfattning om huruvida funktionärslistorna används 
eller inte. Informanternas upplevelser skulle med utgångspunkt i Steins (1996) 
tankar kring implicit lärande och Ellströms (2004) teori kring implicit kunskap, 
kunna tyda på att en stor del av den kunskap som existerar bland medlemmarna 
inte uttalas.  
 
Behov av samarbete och öppenhet 
 
Enligt Ellströms (2004) teorier kring det subjektiva och det objektiva 
handlingsutrymmet skulle tänkbara orsaker till att samspel mellan individ och 
omgivning inte fungerar kunna vara normer, artefakter och organisationskultur. 
Sett utifrån Ståhles beskrivning (2004) av karaktärsdrag hos olika typer av 
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organisationer, kan det tänkas att SBK Halmstad idag har en mekanisk struktur 
som skulle gynnas av mer influenser från en organisk struktur, exempelvis ett 
ökat samarbete. Även influenser från en dynamisk struktur skulle kunna gynna 
föreningen. Till exempel lyfter informanterna fram att eldsjälar, samtidigt som 
de gör en stor insats för klubben, kan stå i vägen för andra. I en dynamisk 
organisation uppmuntras kritiskt tänkande, vilket kan vara en nödvändighet för 
att ändra de förhållanden som råder inom föreningen idag.  
 
Också Ellströms (2004) teorier kring ett utvecklingsinriktat lärande talar för att 
föreningen kan tjäna mycket på att gå från invanda rutiner för att eftersträva 
kreativitet, förståelse och lagarbete. Det faktum att informanterna anser att 
arbetsbelastningen idag är alltför ojämn talar också för ett behov av 
förutsättningar för mer lagarbete. Under diskussionerna berörs rättviseaspekter 
till stor del kring denna fråga. Några informanter lyfter dock fram egna 
erfarenheter av hur de som individer har utvecklats i sampel med andra 
medlemmar. Dessa erfarenheter får stöd av Vygotskys teorier kring ZPD (Stein, 
1996). Bland annat gjordes följande uttalande bland informanterna;  
 
”Det spelar i regel ingen roll vad man gör, för man jobbar ju i regel ihop med någon och då lär 
man sig ju någonting, om sig själv kanske.”   
 
Denna tanke får också stöd av Säljös (2004) teorier kring människans 
möjligheter att utveckla sin kompetens med hjälp av sitt språk.  
    
Flera av informanterna lyfter fram individuella villkor, som exempelvis intresse 
och vardagssituation, som tänkbara orsaker till att inte fler medlemmar 
engagerar sig ideellt. Utifrån Child & Rodrigues (i Easterby-Smith & Lyles, 
2004) teori kring att en individ som inte känner tillhörighet inte vill dela med sig 
av sin kunskap, kan det dock vara så att det finns många medlemmar som 
egentligen vill engagera sig ideellt men inte upplever att det finns utrymme för 
dem inom föreningen. Denna teori får stöd av Steins (1996) tankar kring social 
påverkan och av både Säljö (2000) och Ellström (1996) som betonar hur graden 
av utnyttjad kompetens påverkas av villkor i omgivningen. Det kan därmed 
förhålla sig så att det finns både vilja till ideellt engagemang och kompetens för 
att lösa arbetsuppgifter bland medlemmarna, men att detta hindras av faktorer 
inom föreningens kontext. Detta perspektiv talar dock mot uttalandet;  
 
”vill man vara aktiv så är man aktiv” 
 
vilket gav uttryck för en uppfattning bland informanterna.   
 
Behov av tydliggörande av roller och inventering av uppgifter 
    
Då informanterna resonerar kring värdering av olika arbetsuppgifter går 
åsikterna isär. Någon menar att vissa uppgifter inte är utvecklande alls för en 
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tävlingsförare. Andra argumenterar för att alla uppgifter kan vara utvecklande på 
sitt sätt, vilket får stöd av följande teori;  
 
”Det finns i varje trivialt samtal, handling eller händelse en möjlighet att individer eller 
grupper tar med sig någonting som man kommer att använda i en framtida situation.” Säljö, 
2000, s. 13.  
 
Under diskussioner kring eventuella förmåner för aktiva medlemmar visar det 
sig vara en svårighet att definiera begreppet ”aktiv medlem”. I ena ytterkanten 
av definitionsskalan finns en informant som ger ett konkret förslag på uppgifter 
som ska utföras för att räknas som aktiv, medan en annan anser att alla som 
bidrar i det ideella engagemanget i föreningen kan anses vara aktiva. Utifrån 
Tedenljungs (2001) tankar kring hur omgivningens reaktioner kan ha betydelse 
för hur en individ upplever en specifik uppgift kan det finnas en stor risk i att 
överhuvudtaget göra någon värdering av de uppgifter som utförs inom 
föreningen. Med grund i Steins (1996) teorier kring hur negativ feedback kan 
påverka individen skulle en nedvärdering av vissa uppgifter kunna leda till att de 
inte blir utförda alls. Vikten av att känna sig värdefull betonas även av flera 
informanter. 
 
Under diskussionerna kring hur glappet mellan tävlingsförare och kursdeltagare 
kan minskas konstaterar någon att föreningen har slösat med resurser eftersom 
det finns många uppgifter som hade kunnat fördelas bland nya kursdeltagare.  
Utifrån Kööpö, Sivonen och Ståhles (Jernström & Säljö, 2004) teori kring att 
utmaning för en individ medför ett tydligt lärande, kan detta medföra två stora 
konsekvenser. Dels kan en del av de medlemmar som hittills har utfört enklare 
uppgifter finna mer belastning än motivation i sitt ideella engagemang och dels 
har föreningen missat en chans att motivera fler medlemmar. En medlem lyfter 
fram hur uppgifterna i sig istället kan utgöra en källa till motivation med orden;  
 
”Känner man sig till besvär kan en tävling vara till god hjälp. Där har man sin uppgift”.  
 
I detta uttalande berörs även vikten av självförtroendet för lärande inom en 
organisation, vilket Ellström (2004) betonar både i beskrivningen av individens 
subjektiva handlingsutrymme och i teorin kring begreppet ”inlärd hjälplöshet”.  
 
Med utgångspunkt i Ellströms (2004) teori kring individens handlingsutrymmen, 
kan det även vara så att den uppgiftsfördelning som hittills har tillämpats är 
orsak till att nya medlemmar som vill hjälpa till inte får chans att utvecklas. 
Denna konsekvens beskrivs förekomma bland informanterna, vilka lyfter fram 
människans bekvämlighet som en tänkbar orsak. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv (Säljö, 2000) kan det dock vara mer konstruktivt att söka efter 
orsaken till problemet i kontexten snarare än hos den enskilda individen. Det 
handlingsutrymme som Ellström (1996) beskriver kan vara begränsat även hos 
de medlemmar som är ideellt aktiva i föreningen.  Informanterna berör detta 
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synsätt då de beskriver dålig framförhållning och stress som orsaker till varför 
inte nya medlemmar blir involverade i verksamheten. Ur diskussionerna 
framkommer också uppfattningar av att eldsjälar kan stå i vägen för andra 
medlemmar. Följande uttalande;  
 
”Ja, tävlingsverksamheten kan verkligen gynnas av eldsjälar men den kan också hämmas. Det 
beror på eldsjälarna”  
 
som görs i diskussionerna pekar ut individen som orsak till problemet. Ellström, 
Säljö och andra förespråkare för det sociokulturella perspektivet hade 
förmodligen istället sökt efter orsaken i samspelet mellan medlemmen och 
organisationen.  
 
Informanterna diskuterar flitigt kring hur de medlemmar som arbetar ideellt ska 
premieras. Det verkar dock väldigt svårt att finna ett system med yttre 
motivationsfaktorer som kan anses vara rättvist och som inte medför några 
väsentliga nackdelar för föreningen i ett helhetsperspektiv. Med tanke på Säljös 
(2002) resonemang kring hur uppgifternas utformning kan skapa inre motivation 
hos individen, skulle det kunna finnas en möjlighet att förändringar i nuvarande 
system kan leda till att yttre motivationsfaktorer inte behövs. Denna tanke finner 
även stöd i Havnesköld och Mothanders (2002) teori kring kompetensglädje.  
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Diskussion  
 
 
I detta kapitel summerar jag inledningsvis rapporten. Därefter följer en 
diskussion kring metodval, samt rapportens upplägg och genomförande. 
Slutligen följer en diskussion av resultat och analys, vilken ligger till grund för 
ett förslag till en handlingsplan.  
 
Summering 
 
SBK Halmstad är en ideell förening under centralorganisationen Svenska 
Brukshundklubben. Under flera år har det funnits en problematik i att engagera 
fler ideella krafter i föreningens tävlingsverksamhet, vilket är utgångspunkten 
för denna studie. Ur mitt eget ideella engagemang har en vilja att försöka hitta 
ett sätt att lösa detta problem vuxit fram. 
 
Studien har en abduktiv ansats, där de teoretiska utgångspunkterna är inramade i 
ett sociokulturellt perspektiv med betoning på lärande i organisationer. Utifrån 
en övertygelse om att det är ofrånkomligt att min förförståelse präglar val, 
handlingar och tolkningar har jag valt att se subjektiviteten som en tillgång 
snarare än ett hinder. Mina erfarenheter från mitt medlemskap i föreningen 
ligger till grund för en tes om att det inom SBK Halmstad existerar mycket 
kunskap bland medlemmarna som inte utnyttjas. Syfte och frågeställningar är 
formulerade utifrån denna tes och beskriver inledningsvis en ambition att genom 
konfrontation medvetandegöra och synliggöra olika perspektiv på problematiken 
kring tävlingsverksamheten bland föreningens medlemmar, för att utifrån 
tolkningar av dessa perspektiv slutligen formulera en handlingsplan.  
 
Den metod som tillämpats kan beskrivas som en fallstudie där aktionsforskning 
har influerat genomförandet av fokusgrupper, vars resultat har tolkats med stöd i 
hermeneutiken. Detta val motiveras med att aktionsforskningen öppnar vägen 
för att påverka, fokusgrupper öppnar vägen till att medvetandegöra och 
synliggöra redan vid undersökningens genomförande och hermeneutiken öppnar 
vägen till att använda subjektiviteten som ett verktyg. Dessa val medför dock 
vissa risker för resultatets validitet och generaliserbarhet.  
 
Fokusgrupperna bestod av 13 stycken klubbmedlemmar, uppdelade i två 
grupper. Intervjuerna strukturerades av fem, av mig, påhittade påståenden. De 
data som framkom i intervjuerna kategoriserades för att sedan utgöra underlag 
för en teoretisk analys. Mina tolkningar av denna analys kan översiktligt 
sammanfattas med ett behov av inventering och tydliggörande av 
arbetsuppgifter, samt ökad kommunikation och ökat samarbete mellan olika 
grupper av medlemmar.  
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Diskussion kring studiens genomförande och upplägg  
 
Med facit i hand inser jag att avgränsningen av rapporten kunde ha varit 
betydligt snävare. Resultatet från intervjuerna är mycket omfattande och på 
grund av begränsningar i tid och sidantal kan jag inte gå så mycket på djupet i 
mina analyser av intervjuresultatet som jag skulle önska. Med anledning av att 
denna rapport syftar till att lyfta fram nya perspektiv har jag därför valt att 
redovisa så stor del av interjumaterialet som möjligt. Förhoppningsvis kan denna 
redovisning utgöra grund för att läsaren kan bidra med fler insikter som kan 
komma till nytta i SBK Halmstad och andra organisationer. Dock är 
redovisningen en sammanfattning som är influerad av min förförståelse och 
mina tolkningar. De analyser som är genomförda tycker jag dock ger en 
övergripande och bra bild av problematiken och de gav mig många idéer och 
nya insikter inför den handlingsplan jag nedan har formulerat. Jag har strävat 
efter att utforma denna handlingsplan på ett sådant sätt att den även kan vara 
tillämpbar för andra typer av föreningar och organisationer.  
 
För att öka chanserna för att fler perspektiv kan skapas genom denna studie har 
jag valt att använda olika kategoriseringar i resultatredovisning och analys. 
Detta tillvägagångssätt symboliserar även mångfalden av de perspektiv jag har 
kunnat identifiera.  
 
I metodbeskrivningen lyfter jag fram de risker för validiteten som min 
subjektivitet kan utgöra. Dessa risker har varit medvetna för mig under hela 
processen kring denna studie. Samtidigt som jag har sett subjektiviteten som en 
tillgång har jag strävat efter att resultatet av denna studie ska vara tillämpbart 
även utanför SBK Halmstad. För att läsaren själv ska kunna bilda sig en 
uppfattning av graden av min subjektivitet och ställa denna i relation till 
resultatet har jag försökt att så ingående som möjligt redogöra för och motivera 
metodologiska överväganden och tillvägagångssätt. Metodbeskrivningen upptar 
därför en stor del av rapportens totala omfång.  En svaghet med studien kan vara 
att den ena av grupperna inte blev så homogen som jag siktade på. Detta 
upptäckte jag först under undersökningens genomförande och jag försökte då 
strukturera upp intervjun ytterligare. Balansgången mellan att anta en passiv roll 
som moderator samtidigt som att strukturera intervjun genom att improvisera, 
upplevde jag vara väldigt svår. Jag hade försökt förbereda mig för att situationen 
kunde uppstå, men jag hade kunnat förbereda mig mer.  
 
Även de påståenden jag använde mig av har förstås haft en subjektiv inverkan 
på vilka argument och synpunkter som framkom under diskussionerna. Dock 
ansåg jag att dessa var nödvändiga för att inte tappa fokus i diskussionerna. 
Diskussionen i den grupp som var mindre homogen hade nog gynnats av fler 
påståenden, medan den andra diskussionen kanske inte hade behövt några 
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påståenden alls. Kanske hade det varit bättre att vara mer flexibel kring hur 
många påståenden som skulle delas ut i respektive intervju.   
 
De teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien är valda utifrån min 
förförståelse av vad som skulle kunna ligga till grund för problemet, samt de 
aspekter som informanterna har valt att särskilt lyfta fram i intervjuerna. Mitt 
urval av teorier är således inte på något sätt heltäckande för de perspektiv som ur 
ett lärandeperspektiv skulle kunna ligga till grund för en analys av problemet. 
 
Stämningen under intervjuerna, konstruktiva diskussioner, den feedback jag har 
fått från deltagarna samt ett omfattande datamaterial talar för att fokusgrupper 
var en väl lämpad metod för att uppfylla mitt syfte med studien och besvara 
presenterade frågeställningar.  
 
Diskussion av resultat och analys 
 
I nedanstående text beskriver jag, utifrån rapportens resultat och analys, min 
förståelse för hur problematiken inom SBK Halmstad kan hanteras.  
 
Organisera tävlingsförare som grupp 
Utifrån mina tolkningar kan jag inte se att det varken fattas medlemmar som kan 
tillfredsställa föreningens behov, eller uppgifter som kan vara utvecklande nog 
att tillfredsställa medlemmarnas behov. Däremot tror jag precis som många av 
informanterna att kommunikationen inom föreningen måste bli bättre. Utifrån 
informanternas åsikter och mina egna erfarenheter kan jag se en 
kommunikationsbrist mellan ideellt arbetande medlemmar och nya medlemmar, 
som exempelvis kursdeltagare. Jernströms (2004) betoning på vikten av 
relationsskapande arbete för en förbättrad kommunikation kan nog i fallet SBK 
Halmstad vara särskilt tillämpbar mellan de grupper av medlemmar som utgör 
kursdeltagare och tävlingsförare.  
 
Någon av informanterna antyder att tävlingsförarna kanske borde organiseras 
mer som en grupp och detta tror jag kan vara en mycket god start. De 
tävlingsformer som utövas inom Brukshundklubben innebär till stor del 
individuellt tävlande. Kanske kan detta vara en tänkbar orsak till att 
problematiken kring tävlingsverksamheten har varit olöst under så lång tid. Det 
finns ingen direkt gemenskap mellan tävlingsförarna som helhet, utan endast 
mindre subgrupper. Med grund i Pedersens (1991) betoning på vikten av ett högt 
deltagarantal på medlemsmöten kan det tänkas att en organisering av 
tävlingsförare skulle kunna skapa stora skillnader för föreningen. Flera av 
informanterna efterfrågar mer samverkan, men då främst med de personer som 
inte är ideellt engagerade.  
 
Innan tävlingsförarna kan skapa relationer med andra grupper i verksamheten 
skulle det därför kunna vara av vikt att först och främst sträva efter ett ökat 
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samarbete bland de personer som redan är ideellt engagerade. Med utgångspunkt 
i Ellströms (2004) tankar kring hur det informella lärandet kan integreras i det 
formella lärandet, skulle organisationen kunna gynnas på flera sätt av ett sådant 
samarbete. Även Vygotskys teori kring ZPD beskriver hur kompetensen inom 
föreningen skulle kunna öka genom mer samverkan. Dessutom skulle en 
efterfrågan av kunskaper inom teambuilding och gruppsykologi utifrån 
Ellströms (2004) teorier kunna leda till att en större del av den kompetens som 
finns inom föreningen utnyttjas.  
    
Inventera och definiera 
Flera av informanterna föreslår en genomgång av vilka arbetsuppgifter som den 
nu befintliga verksamheten innehåller, samt en identifiering av var viljan, 
intresset och kompetensen inom föreningen egentligen finns. Min förhoppning 
är att denna studie kan utgöra en god grund för detta arbete. Kanske kan 
fokusgrupper vara en bra metod att tillämpa. Med stöd av Havnesköld och 
Mothanders (2002) tankar kring kompetensutnyttjande tror jag att en tydlig 
beskrivning av arbetsuppgifterna kan utgöra ett viktigt inslag för medlemmarnas 
inre motivation genom att de kan skapa en känsla av att ”det finns en uppgift där 
just min kompetens efterfrågas”.  
 
Säljös (2000) poängtering av uppgifternas utformning talar för en tydlig 
definition av de uppgifter som ska utföras. Detta efterfrågas dessutom i 
diskussionerna. Dessutom tror jag att en tydlig definition kan skapa 
förutsättningar för att färre insatser försvinner i periferin och därmed inte 
uppskattas, vilket informanterna beskriver som ett problem. Ytterligare en 
väsentlig fördel som tydligt definierade arbetsuppgifter kan medföra är att 
arbetsinsatsen som efterfrågas blir begränsad.  
 
Individens behov av att påverka tidsaspekten i de uppgifter som ska utföras, 
vilket betonas av Tedenljung (2001), verkar utifrån informanternas argument 
vara väldigt stort. Utifrån Ståhles (2004) beskrivning av olika 
organisationskulturer skulle jag vilja definiera SBK Halmstad huvudsakligen 
som en mekanisk organisation där de organiska influenserna under senare tid har 
ökat mer och mer. Egenskaper hos den organiska strukturen efterfrågas av 
informanterna och en större valfrihet kring de uppgifter som ska utföras tror jag 
kan vara ett steg att närma sig den organiska strukturen ännu mer. Likaså kan 
större valfrihet och större möjligheter för individen att påverka gynna det 
utvecklingsinriktade lärande som Ellström (1996) beskriver. Ur denna teori kan 
tolkas att en förening tjänar på att lämna så stort ansvar som möjligt till 
individerna. För att problematiken kring tävlingsverksamheten ska kunna lösas 
tror jag att det är av största vikt att organisera på ett sätt som gynnar den 
kreativitet som finns bland medlemmarna. Samtidigt uttrycker informanterna ett 
stort behov av tydligare definitioner av olika uppgifter och roller.  
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Med tanke på detta är det säkerligen en svår balans att formulera uppgifter på ett 
sådant sätt att kontexten inte bromsar individens kreativitet, enligt Ellströms 
(2004) teori kring det objektiva och det subjektiva handlingsutrymmet. En väg 
att gå kan vara att sträva efter ett stort utbud av uppgifter som erbjuder valfrihet 
samtidigt som uppgiftens innebörd är tydlig.       
 
Ett par av informanterna föreslår system för fadderskap och mentorskap, för att 
minska det glapp som finns mellan kurs- och tävlingsverksamheten. Med 
utgångspunkt i Gibsons ekologiska perspektiv, tror jag att ett sådant system bör 
utformas så att det blir båda parters ansvar att ett interaktionstillfälle utnyttjas. 
Därigenom kan bilden av att en kursdeltagare köper en tjänst, vilken någon av 
informanterna beskriver, raderas för att ersättas av ett system där det ideella 
engagemanget blir en naturlig del av medlemskapet.  
    
Undvik att värdera  
Analysen pekar på att yttre motivationsfaktorer inte behöver existera om de 
arbetsuppgifter som existerar erbjuder tillräckligt mycket utveckling för 
individen. Det unika med ideella föreningar är att de varken präglas av pengar 
eller direkta krav, utan helt och hållet bygger på frivillighet. Dessa egenskaper 
tycker jag bör behållas eftersom jag tror att de ligger till grund för den unika 
mångfald som existerar inom föreningen idag. Bland tävlingsförarna finns alla 
åldrar och alla samhällsklasser representerade, vilket skapar unika 
interaktionstillfällen och utifrån ett sociokulturellt perspektiv därmed unika 
också kunskaper och kompetenser.  
 
Skulle ett belöningssystem krävas håller jag med de informanter som menar att 
det är tidsaspekten som ska värderas, eftersom allas dygn har 24 timmar. Med 
stöd av Säljö (2000) vill jag påstå att om ett uppdrag är svårt eller lätt, 
utvecklande eller inte, beror på hur det utformas och vem som utför det. Skulle 
dessa uppdrag värderas, kan det också finnas en risk att den person som utför det 
upplever att värderingen syftar på henne eller honom som individ. Negativ 
feedback av det slaget kan utifrån Ellströms (2004) teori kring ”inlärd 
hjälplöshet” få förödande konsekvenser. Innan nya eventuella belönings- eller 
kravformer införs anser jag därför att föreningen i första hand bör arbeta för att 
utveckla arbetsuppgifter på ett sätt som utmanar individerna och tillvaratar deras 
kompetens. På så vis arbetar föreningen även med feedforward, vilket Ellström 
(1996) betonar vikten av. Skulle detta lyckas handlar det inte längre om att 
”ställa upp”, eller ”inte kunna säga nej”, utan snarare om att ”få chansen”. Jag 
väljer att avsluta detta stycke med ett citat från en av informanterna;  
 
”På det viset gäller det nog att man ska tänka på hur man uttrycker sig också när det gäller det 
här med att hjälpa till, för det är lätt till att det blir liksom som ett hot att ’ska då gå den här 
kursen får du banne mig hjälpa till’, att man kanske skulle…’du har den stora fördelen att få 
hjälpa till på ett par tävlingar också om du går den här kursen.” 
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Handlingsplan 
 
Följande förslag bygger på slutsatser ur diskussionen ovan och ger uttryck för 
min förståelse för hur SBK Halmstad kan arbeta vidare med problematiken 
kring tävlingsverksamheten. 
 

1. Samordna de tävlingsförare som är intresserade av att lösa problematiken i en eller 
flera mindre grupper. 

2. Inventera och konkretisera de arbetsuppgifter som ryms inom tävlingssektorns 
verksamhet. 

3. Formulera uppgifterna på ett sätt som främjar individens valfrihet, kreativitet och 
möjligheter att påverka. 

4. Erbjud alla föreningens medlemmar möjlighet att åta sig en eller flera av dessa 
uppgifter. 

5. Arbeta kontinuerligt med att de medlemmar som arbetar med tävlingsverksamheten 
känner att de tillhör en grupp med ett gemensamt mål.  

 
 
Avslutande sammanfattning 
 
Resultatet av intervjuerna besvarar min första frågeställning som innefattar 
medlemmarnas tankar, idéer och uppfattningar kring problemet. Analysen 
besvarar min andra frågeställning kring vilka perspektiv som kan ligga till grund 
för svaret på fråga ett. Utifrån denna analys har jag slutligen formulerat 
ovanstående handlingsplan. Genom att samtliga frågor därmed är besvarade 
anser jag att studien också svarar mot syftet. Undersökningen i sig har även 
bidragit till nya kunskaper kring hur ett problem inom en organisation kan 
behandlas genom fokusgrupper. Utifrån de erfarenheter jag har gjort under 
arbetet med denna rapport är jag övertygad om att fokusgrupper kan vara ett bra 
sätt att inleda ett förändringsarbete i en organisation.  
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Bilaga 

 
Hej! 
Som Du förmodligen känner till är det ett ständigt återkommande problem att 
hitta personer som vill och kan arbeta ideellt med klubbens tävlingar. På årets 
tävlingsmöte pratade man till och med om att ställa in ett par tävlingar under 
2007…  
 
Denna situation inte unik för SBK Halmstad och eftersom vi som tävlar har 
intresse av att kunna utöva vår hobby även i fortsättningen, ligger det också i 
vårt intresse att vända denna utveckling. Men går det? 
 
Under hösten läser jag pedagogik C på Högskolan i Halmstad och har valt att 
fokusera min uppsats på denna problematik. Med anledning av detta är Du nu 
utvald att tillsammans med andra tävlingsförare medverka i en av två 
gruppdiskussioner kring frågan. Som författare till uppsatsen är jag intresserad 
av vilka idéer, tankar, uppfattningar och åsikter som finns bland klubbens 
tävlingsförare, kring olika möjligheter att organisera det ideella arbetet kring 
klubbens tävlingar. Ur mitt perspektiv finns det således inget uttalande som är 
mer rätt eller fel än någon annans och ditt namn kommer inte att redovisas i 
uppsatsen. 
 
Mötet med den grupp Du, tillsammans med 8 andra tävlingsförare, är inbjuden 
till kommer att äga rum tisdagen den 28/11 klockan 19:00-20:30 på klubben.  
 
Det är en tanke med själva sammansättningen av grupperna och det är därför 
av mycket stor vikt för mig att just Du ställer upp. Se detta som en chans att 
göra din röst hörd i en fråga som är mycket angelägen för oss alla! 
 
Är mycket tacksam om Du senast torsdagen den 23/11 (gärna tidigare) 
meddelar mig om du kan närvara eller inte.  
 
Med hopp om en trevlig och kreativ sammankomst som gynnar vår hobby! 
 
Jenny Wibäck 


