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Introduktion 

 

Denna uppsats handlar om västra Sveriges gymnastikföreningar och dess ledare. 

För att ledarna ska kunna utvecklas krävs det en god kommunikation med andra ledare och 

utbildare. Kommunikation har visat sig vara viktig för att få fram ett budskap inom en 

organisation. Det är då viktigt att kommunikation mellan olika positioner i organisationen 

fungerar annars kan information gå förlorat (Lindmark & Önnevik, 2007).  

 

Författarna undersöker hur informationen från SvGF angående ledarutbildningar når 

aktivitetsledarna i föreningarna. Därför undersöker författarna hur vissa aspekter ur 

kommunikationsflödet ser ut från sändare till mottagare. Teorin som författarna använder för 

att förklara kommunikationsflödet heter kommunikationsvägen. Denna teori beskriver 

kommunikationsflödet mellan sändaren och mottagaren utifrån teorins fyra grundsteg. Första 

steget är sändaren som i andra steget skickar ett budskap. Det tredje steget är 

kommunikationskanal (medium) som budskapet ska nå fram till mottagaren igenom (t.ex. 

verbal face-to-face kommunikation). I fjärde steget tolkar mottagaren det budskapet (Jarlbro, 

2004). Detta är grundprincipen för en kommunikation, som sedan är mer invecklad.  

 

Att utveckla ledarskapet är en viktig del i Svenska Gymnastikförbundets (SvGF) arbete, 

delvis för att tillfredställa ledarens behov av att utvecklas. Utveckling kan även ge en 

motivationsgrund för att ledaren skall trivas och vilja stanna kvar i klubben (Lindmark & 

Önnevik, 2007). Utbildning ses som en belöning och visar ledarna att de är essentiella för 

organisationen, det skapar även engagemang och kunskap som hjälper organisationen att hålla 

fast i sina ledare och utvecklas konkurrenskraftigt inom både tävling och motion. Utveckling 

av ledarna hjälper organisationen att möta omvärldens krav och konkurrenskraft mellan 

föreningar nationellt men även internationellt (Lindmark & Önnevik, 2007). 

Pedagogik är den kunskap om processer som förändrar och formar människan i olika 

sammanhang som t.ex. sociala och kulturella sammanhang. Områden som behandlas är 

lärande och utbildning m.m. (Nilsson, 2005). I detta sammanhang är det ledare som ska 

utvecklas och bli bättre ledare till de adepter som finns inom gymnastiken. Ledarna agerar i 

sociala miljöer där de lär sig kunskap och erfarenheter genom att leda adepter. Det som 

påverkar dem i sitt agerande är deras nuvarande utbildning och kunskap/erfarenheter samt 

föreningskultur. 
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De ideella ledarna utgör idrottsrörelsens ryggrad i dagens samhälle. Därför är det viktigt att ha 

frivilliga ledare. För att föreningarna ska fungera lägger en miljon ledare varje år ner ett 

oräkneligt antal timmar runtom i de 20 000 föreningarna (Man vill ju inte att föreningen ska 

dö, 2003). 

 

SvGF har 1260 medlemsföreningar i 17 förbundsdistrikt och de har ca 253 000 medlemmar 

varav 80 % är kvinnor och 20 % är män. Av medlemmarna är ungefär 25 000 licenserade 

tävlingsgymnaster inom sju discipliner (Gymnastiken vill, 2008). 

 

Under en inspirationsträff/föreläsning (16/11-08) med utbildningsansvariga i SvGF 

konstaterades att gymnastikföreningarna har svårt att rekrytera och behålla 

organisationsledare (styrelsemedlemmar m.m.) och aktivitetsledare (tränare, funktionärer och 

domare m.m.). För att behålla aktivitets och organisationsledare satsar SvGF på att hålla en 

kvalitativ utbildning. Detta görs för att ge mervärden till de ideella ledare som finns i 

föreningarna. För SvGF är utveckling en faktor som de arbetar mycket med för att nå upp till 

deras målsättning att öka antalet ledare med 10 % till år 2011 (Gymnastiken Vill, 2008). 

 

I en undersökning som gjordes av ungdomsstyrelsen (2005) visade sig att 37 % av ledarna är 

25 år och yngre. Gymnastiken är därmed det förbund efter Seglingsförbundet med flest antal 

ledare under 25 (Trondman, 2005).  SvGF:s medlemsföreningar har en klar majoritet med 

kvinnliga ledare (3/4 delar) och minoritet med manliga (1/4 del) (ibid).  

 

Den här uppsatsen är intressant ur SvGF ögon då arbetet handlar om att undersöka hur ledarna 

ser på sin utbildning de får genom förbundet. En viktig aspekt är att undersöka vad 

gymnastikledarna vill lära sig på utbildningarna. Detta är bra för SvGF att veta då de kan 

utveckla ledarutbildningarna för att passa just gymnastikledarnas vilja. I en ledarundersökning 

gjord av PILEN affärsutveckling AB visade det sig att 52 % av 604 intervjuade ledare tycker 

att de får möjligheter till att utvecklas som ledare inom föreningen. Andelen ledare som 

svarade att de inte instämmer på detta påstående saknade ledarutbildning (Rylander, Persson 

& Hedström, 2004).  

 

SvGF har en vision som lyder ”Gymnastikförbundet ska vara ett modernt, växande, välkänt 

och väl ansett förbund, med framgångsrik nationell verksamhet inom breddverksamheten och 
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internationella framgångar inom tävlingsgymnastiken.” . Några av målen som SvGF jobbar 

med för att nå visionen är: 

 

• Gymnastikförbundet ska ha kunniga och nöjda organisations- och aktivitetsledare som 

känner samhörighet med sin förening, och erbjuds möjligheter till utveckling, glädje 

och gemenskap inom förening och förbund. 

 

• Tävlingsverksamheten ska utvecklas såväl på elitnivå som generellt. Verksamheten 

ska genomföras målinriktat med hög kvalitet för att leda fram till medaljer vid 

internationella mästerskap. För att möjliggöra detta måste även verksamheten under 

elitnivå öka. 

 

• Fler ungdomar ska motiveras att stanna längre inom föreningen både inom bredd- och 

tävlingsverksamhet. 

(Gymnastiken vill, 2008) 
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Syfte, mål och problemformuleringar 

 

Syftet med denna studie är att få en statistisk insyn utifrån data från en enkätundersökning om 

hur ledarna uppfattar SvGF:s utbildningar och kommunikationsflöde. Författarna kommer att 

titta på hur kommunikationen ser ut mellan ledarna och SvGF utifrån ett modifierat 

kommunikationsflödesschema. Vi kommer även att se över hur ofta och varför de besöker 

SvGF:s hemsida. Författarna kommer även att undersöka om föreningarna har en 

utvecklingsplan. Författarna vill även se om ledarna har någon vetskap om ELD-projektet 

som Gymnastikförbundet jobbar aktivt med just nu.  

 

Problemformuleringarna till uppsatsen lyder: 

• Vad vill ledarna lära sig på SvGF ledarutbildningar? 

• Vad tycker ledarna om det stöd som ges från SvGF? 

• Hur ser kontakten ut mellan SvGF och ledarna? 

• Varför ska SvGF utveckla sina ledare? 

 

Målet med denna studie är att undersöka om SvGF kan utveckla sina ledarutbildningar i 

föreningarna för att anpassas till ledarnas behov och önskemål. 

 

 

ELD: (Experience learning & description) är utformat för att hjälpa individer att utvecklas 

som ledare inom delar i ledarskapet som t.ex. lyhördhet, flexibilitet och entusiasmera. ELD 

handlar om att ledarna ska reflektera över sina färdigheter och synligöra dessa, för att utveckla 

sina kunskaper i ett sammanhang. ELD hjälper ledarna därmed att utveckla sina pedagogiska 

kunskaper så väl som socialkompetens och informell kunskap. Ett ELD-samtal utgår ifrån 

givna situationer som ledaren har upplevt. Att arbeta med mentorskap och metoden ELD ger 

reflektion, självinsikt, aha-upplevelser, bekräftelse, utveckling, långsiktighet och energi (ELD 

– learning experience description, 2009). 
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Bakgrund 

Kommunikation 

 

Matts Dahlkwist (2007) säger att samhället befinner sig i en informationsexplosion, där 

antalet informations- och kommunikationskällor blir allt flera. Vi har tillgång till dem 24 

timmar 7 dagar i veckan via mobilen, TV, och internet. Matts Dahlkwist (2007) säger även att 

kunskapsutvecklingen har gått mycket snabbt. Han påpekar att grottmålningar är 40 000 år 

gamla, skriftspråket 5000 år, tryckpressen drygt 500 år och ljudupptagning respektive rörliga 

bilder drygt 100 år gamla. Men under den senaste tioårsperioden har nästan hela den 

elektroniska medieutvecklingen ägt rum (Dahlkwist, 2007).   

 

Den information vi får via mobilen, TV och internet är masskommunikation medel. 

Masskommunikationen har fyra egenskaper. Första egenskapen är att informationen som 

sänds riktar sig till en stor arena. Den andra egenskapen är att informationen som sänds är 

enkelriktad. Detta innebär att feedbacken från mottagarna är mycket begränsad. En tredje 

egenskap är att informationen som sänds förmedlas via kommunikationskanaler som sänder 

informationen snabbt till mottagarna. Massinformation sänds oftast ifrån större organisationer 

och inte från privatpersoner, som är den fjärde egenskapen (Clegg, Kornberger & pitsis, 2007) 

 

Glimvert och Svensson (2006) undersöker i en studie Svenska specialförbund och 

kommunikationen med dess medlemsföreningar. De förbund som var inblandade i 

undersökningen var volleybollförbundet och handbollsförbundet. Undersökningen gjordes 

med hjälp av intervjuer och enkäter. Sammanlagt intervjuades åtta personer (fyra i respektive 

förbund) och 30 föreningar deltog i enkätundersökningen. Glimvert och Svensson (2006) 

fokuserade på olika kommunikationskanaler och undersökte om förbunden och föreningarna 

använde sig av dessa. De kommunikationskanaler som undersöktes i studien var E-post, 

internet, telefon, fysiska möten och förbundstidning.  

 

Glimvert och Svensson (2006) kom fram till att E-post och internet var en bra kombination 

för att få ut information till klubbar. De fick fram att flesta föreningarna ville ha sin 

information via e-post och internet. Men volleybollföreningarna var inte riktigt nöjda med 

informationsspridningen utan de ville ha mer telefonkontakt och fysiska möten. Detta trodde 
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de berodde på att det var en dålig kommunikation mellan volleybollförbundet och 

föreningarna framförallt när det gäller e-post då de trodde det skrevs otydliga meddelanden.  

 

Glimvert och Svensson (2006) diskuterar hur information kan misstolkas via e-post och 

internet då informationen måste tolkas utan direkt feedback. Dessa förbund hade en kontakt-

mail som de därefter vidarebefordrade informations-mail till dem som är ansvariga inom 

området. Om mailet inte är precist blir det svårt för den som läser att vidarebefordra det till 

rätt individ. En teori, som hjälpte dem komma fram till sina resultat, handlade om olika 

kanalers förmåga att förmedla rik information.  Där formella rapporter, brev och e-mail står 

under ”Förmedlar rik information i ringa grad” och där telefonsamtal, videokonferens och 

direktsamtal står under ”Förmedlar rik information i hög grad”. Denna modell förklaras under 

”teoretisk referensram”. Författarna ansåg att det skulle vara intressant att undersöka vilket 

medium som SvGF:s ledare får sin information igenom.  

 

Glimvert och Svensson (2006) studie är intressant i författarnas uppsats då de tar upp olika 

artefakter för kommunikation. De tar även upp vilka artefakter som används och föredras av 

föreningarna i kommunikationsflöde angående information.  

 

Utveckling  

 

För att en organisation ska kunna utvecklas är det viktigt att den kan lära sig och ta in 

erfarenheter. En lärande organisation har fem faktorer. Den första faktorn som kännetecknar 

en lärande organisation är systemtänkande vilket innebär att medarbetarna i organisation 

förstår dess komplexitet och hur allting hänger samman. Den andra faktorn är personligt 

mästerskap vilket innebär att medarbetarna utvecklas på det sättet att det passar organisations 

mål. Mentala modeller är den tredje faktorn då kulturen och värderingar spelar en roll i 

personalens inlärning. Det är viktigt att en organisation är medveten om deras kultur. Den 

fjärde faktorn är en gemensam vision då alla medarbetare ska arbeta mot samma mål, därför 

är det viktigt att personalen just jobbar mot samma vision. Laginlärning är den femte faktorn 

denna betonar hur viktigt det är att medarbetarna i organisationen för dialoger och 

diskussioner med varandra. Detta är viktigt för att nå fram till resultat och slutsatser kring 

vissa frågor. Genom att stödja kommunikation mellan personal och vara medveten om de 
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faktorer som har beskrivits skapas det förutsättningar för en lärande organisation (Karlöf & 

Lövingsson, 2003). 

 

Ledarskapet är viktigt för att en organisation skall lyckas. Detta gäller både idrotts och 

företagsorganisationer. Undersökningen som Weinberg och McDermott (2002) gjorde visade 

sambandet mellan duktiga ledare och en effektiv organisation. Undersökningen gick ut på att 

jämföra tio stycken affärsledare och tio stycken idrottsledare. Dessa personer intervjuades där 

de berättade om sina erfarenheter om hur ett effektivt ledarskap fungerar, de ämnen som togs 

upp i intervjuerna var ledarskap, gruppmöten och kommunikation. Dessa tre faktorer är 

viktiga att ledaren besitter för att kunna bedriva ett effektivt ledarskap som sedan hänger ihop 

med en effektiv organisation (Weinberg & McDermott, 2002). 

 

Ledaren måste arbeta med grupphantering, det visade sig att en effektiv organisation har även 

en väl inarbetat grupp. Denna grupp hade oftast gemensamma mål, en bra arbetsplats och folk 

som var redo att hjälpa varandra när det behövs. För att ledarna ska utvecklas behövs det 

koncentration, klara mål och lagom svåra utmaningar som passar individen. Det är viktigt att 

ledaren känner motivation inför det han skall göra. För att ledare skall kunna utvecklas vidare 

behövs vidareutbildningar och feedback (ibid). Författarna har därför undersökt vad ledarna 

tycker om utbildningarna som SvGF har erbjudit, men även om ledarna har någon kunskap 

om det nya ELD-projektet som SvGF jobbar med just nu. 

 

Många av de intervjuade personerna ansåg att ledarskapet var mycket viktigt för gruppen och 

organisationen. Det som är viktigt med ledarskapet var att ledaren skulle vara ärlig, 

beslutsam, ihärdig och vara organiserad (ibid).  

 

Kommunikation är en viktig beståndsdel för att en ledare och en organisation ska vara 

effektiv. Essensen i kommunikationen skall vara precist och klart budskap och skall vara lätt 

att förstå för adepterna/medarbetare (ibid). Författarna valde därför att undersöka vad ledarna 

tyckte om kommunikationen mellan dem och SvGF. Detta anser författarna vara viktigt för att 

organisationen och dess beståndsdelar (t.ex. ledarna) ska utvecklas.  

Det är viktigt att se hur ett gott ledarskap och dess faktorer som spelar en roll för att bli en 

bättre ledare (ibid). Kommunikation, grupphantering och ledarskap är en viktig del i 

Weinberg & McDermott (2002) uppsats där ledaren ska utvecklas inom dessa områden för att 

kunna bli en bättre ledare. 
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Som tidigare påpekat har teknologin gått snabbt framåt under den senaste tioårsperioden. 

Dessa tekniska framsteg påverkar organisationerna på olika sätt. Utvecklingen av 

kommunikationsmedel har pressat organisationerna att utvecklas och ta vara på de möjligheter 

som ges. Möjligheter som t.ex. kan globalisera en organisation. Internet som är ett av de nya 

kommunikationsmedlen ger även möjligheter till nya tjänster och produkter. Dessa 

utomstående faktorer kallas för Externa drivkrafter bakom förändring i organisationen 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). 

 

Det finns även interna drivkrafter bakom förändring. Dessa kan också påverkas pågrund utav 

ny teknik som gett organisationer möjligheter till nya produkter och tjänster, eller nya idéer. 

Även en snabb expansion av organisationen kan påverka så förändring måste ske (Alvesson & 

Sveningsson, 2008).  

Alvesson & Sveningsson (2008) säger att det är svårt att dra en skiljelinje mellan externa och 

interna drivkrafter bakom förändring, då de oftast sker tillsammans och även påverkar 

varandra.  

 

Pedagogik  

 

Syftet med ”Om idrottstränarens pedagogiska och didaktiska kompetens” var att undersöka 

vilken pedagogisk-didaktisk kompetens svenska idrottstränare har. Det visade sig att de 

tränare som intervjuades (14 stycken) hade kompetens inom sitt område. Övningar och 

planeringen har kommit från pärmar och utbildningar och egna erfarenheter och andras 

erfarenheter. Detta användes utan att reflektera, vilket visar att tränarna saknade didaktisk 

kompetens.  (Högberg, 2008). 

Didaktisk-kompetens är vad ELD-projektet inofficiellt ger dess ledare som deltar i projektet. 

Författarna kommer därför att koppla Didaktisk-kompetens till ELD-projektet i 

Resultatdiskussionen. 

 

I uppsatsen om idrottstränarens pedagogiska och didaktiska kompetens diskuterades att 

tränarna som intervjuades har bristande kompetens totalt. De har svårt att anpassa träningen 

efter sina mål med träningen pågrund av bristande kunskap om pedagogik och didaktik 

framförallt i planering, innehåll och utförande (ibid). 
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Sammanfattningsvis måste tränarna skaffa sig en större pedagogiska och didaktisk kompetens 

för att öka sin egen kompetens för att lättare kunna reflektera över sin egen träning med 

planering och utförande o.s.v. Lösning på detta är att specialförbunden ger de utbildningar de 

behöver om pedagogik och didaktik (ibid). 

 

Pedagogiska frågor måste få större innehåll i ledarutbildningarna. Då skulle träningen 

utvecklas och bli fertil igen. Som det ser ut idag menade författaren till texten att träningen 

var steril och sällan utvecklades pågrund av pedagogiska och didaktiska problem, detta 

förhindrar utveckling (ibid). 

 

Lärande och utveckling i fotboll, friidrott, gymnastik och innebandy föreningar kopplas 

samman till sociala sammanhang där interaktion mellan människor förekommer. När det 

kommer en ny person in i gemenskapen i en förening blir hon sakta introducerad in i en 

kunskapsbas som finns genom normer och värderingar. Ju längre personen är medlem i en 

förening ju mer informell kompetens sker menar författarna till lärande och erfarenheters 

värde (2006), men även slussas individen närmare föreningens kärna. Individen skall även 

skaffa sig en formell kompetens via stegutbildning och andra utbildningar. Dock anser inte de 

som skrivit FoU rapporten att detta skapar en ledare med en faktisk kompetens utan den 

faktiska kompetensen är att ledaren praktiserar som ledare och drar lärdom av de erfarenheter 

som individen gör i praktiken. Ledaren kan inte bli fullt kompetent i alla situationer han eller 

hon ställs inför. Det som ledaren egentligen besitter är den kunskap som hon eller han har lärt 

sig att använda sig av i en specifik situation (ibid).  

 

Det informella lärandet sker oftast genom en lärling och mästare situation. Detta medför att 

det sker en blandning erfarenhetsbaserad och ny kunskap bland lärling och mästare.  

Ledaren lär sig genom övning då han praktiserar de kunskaper han eller hon besitter i en 

verklig situation.  Ett annat sätt som används också är att ledare lär sig genom imitation och 

identifiering vilket innebär att ledaren härmar de mer erfarna ledarna, men denna väg är inte 

särskilt långsiktig (ibid).  

 

Didaktik är en bra utgångspunkt att använda sig av när ledarna planerar en kurs m.m. 

Didaktiken består kortfattat av tre frågor, vad (vad ska förmedlas), hur (hur ska det förmedlas) 

och varför (varför ska det förmedlas). Didaktiken gäller både teoretiskt och praktiskt 

kunnande (ibid). 
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I dagens samhälle är det viktigt att kunna använda sig av artefakter. Med en artefakt menas ett 

redskap som människor använder sig av för att göra något eller för att lösa ett 

problem/uppgift. Artefakter kan vara fysiska redskap som hammare och bil men det kan även 

vara intellektuella redskap som t.ex. kommunikation. Individen använder sig av sina 

intellektuella artefakter när de ska förklara något för en annan person (Säljö, 2000). 

 

Teoretisk referensram 

 

Kommunikationsvägen 

 

Kommunikationsvägen består av fyra grundpelare. Sändaren (1) är den individ eller 

organisation som sänder meddelandet. Meddelandet (2) som är själva budskapet i sig som 

blivit sänt. Medium (3) är den informationskanal som används för att budskapet skall nå 

mottagaren, t.ex. verbalkommunikation, face-to-face eller mail m.m.. Mottagaren (4) är den 

individ eller grupp som tar emot meddelandet. (Jarlbro, 2004) 

 

Feedback är ytterligare än pelare i de senare modellerna där mottagaren reagerat på budskapet 

(effekt) och svarar sändaren (Larsson, 2008).  

 

Författarna har dock valt att använda en modifierad version av kommunikationsvägen. Där 

fokus är på Sändaren och dess budskap till mottagaren. Detta är intressant att se i författarnas 

studie eftersom det berör ”hur”, ”om” och ”hur ofta” ledarna i föreningarna får information 

angående ledarutbildningar från SvGF. 

 

Författarna undersöker hur informationen från SvGF angående ledarutbildningar når 

aktivitetsledarna i föreningarna. Därför undersöker författarna hur vissa aspekter ur 

kommunikationsflödet ser ut från sändare till mottagare.  
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Figur 1. Kommunikationsvägen (Larsson, 2008). 

 

 

Kommunikationskanaler 

 

Modellen nedan definierar hur den som vill förmedla information till andra måste välja 

medium för att överföra meddelandet. Vissa studier menar att vid direktsamtal (face-to-face) 

kan problem uppstå då endast 7 procent av den informationen som mottagaren uppfattar 

förmedlas med ord, 37 procent genom hur ord och meningar uttrycks och 55 procent genom 

kroppsspråk (Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

 

Skriftliga budskap har i vissa fall dock svårt att överföra rik information (gränser över hur 

mycket information som kan överföras). Skriftliga budskap kan även bli fördröjda innan de 

når mottagaren. Dessutom kan face-to-face kommunikation ge möjlighet till direkt reaktion på 

budskapet, vilket inte skriftlig kommunikation åstadkommer.  

 

En kanal genomför rik information om den; överför många signaler samtidigt, ger möjlighet 

till snabb feedback men även gör att sändaren och mottagaren kan vara personliga och 

anpassa budskapet till respektive (ibid). 

 

Dessa punkter är vad verbal kommunikation har och använder sig av, medan skriftlig inte har 

räknats in här överhuvudtaget. Dock har framväxten av Internet och teknik emellertid ökat 

antalet muntliga kommunikationskanaler, som t.ex. Videokonferenser. E-mail och ”direkt-

chatt”. Dessa har gett skriftlig kommunikation i dagens samhälle en snabb feedback och kan 

nå mottagaren vart som helst i världen (ibid). 

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) säger att enligt studier inom kommunikation föredrar dock 

majoriteten av de tillfrågade att kommunikationen ska ske muntligt. Fortsatt sägs att komplex 
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information rekommenderas att utföras muntligt eftersom missuppfattningar kan uppstå och 

det då blir lättare att undvika dessa med rik information men även snabb och direkt feedback. 

 

 

 
Figur 2, (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

 

Förändringsklyftan 

 

När en förändring sker i t.ex. en förening eller i en utbildning kan de ske motstånd bland 

ledare. De som jobbar med föreningen t.ex. ledare och styrelse kan känna sig trygga i sitt 

arbete. Det är skönt för ledarna att fortsätta som de alltid har gjort, eftersom det har fungerat 

hittills, därför kan de bli osäkra inför förändringar. Förändring kan vara en ny metod när det 

gäller spänst träning eller ett nytt sätt att lära ut. Ledaren känner då oro, osäkerhet, kaos och 

spänning inför t.ex. en ny utbildning. När individen har fått prova på det nya och det har gett 

ett positivt resultat känner ledaren, för det nya som skett, att det blivit förbättrat, 

effektiviserat, spännande och intressant. Då har ledarna förstått att det gamla är ineffektivt och 

otidsenligt.  

 

När ledarna går igenom detta går de igenom olika faser som kallas chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas (Lindmark & Önnevik, 2006).  Denna modell är viktig 

att förstå för att förstå varför vissa föreningar kanske inte har valt att göra förändringar som 

SvGF har försökt genomföra.  
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Figur 3. Förändringsklyftan (Lindmark & Önnevik, 20 06).  

 

 

Löken 

 

För att förstå en förenings kultur bättre går det att använda sig av en modell som heter 

”Löken” . Denna modell gör det lättare att förstå föreningens kultur.  Modellen är uppbyggd i 

så kallad lökringar där varje lökring representerar en beståndsdel, dessa delar värderingar, 

ritualer, förebilder och symboler.  Värderingarna är den ring som sitter längst in i löken och 

dessa värderingar är väldigt svåra att ändra på i en organisationsmiljö. Värderingar är inga 

nerskrivna regler utan det är oskrivna regler som säger vad som är önskvärt o.s.v. Ritualer 

fyller oftast en nödvändig funktion inom idrotten där idrottshjältar och förebilder har stor 

påverkan på organisationens kultur och dess medlemmar. Symboler är lättast att påverka i en 

kultur då symboler kan vara språk, bilder och jargonger.  Det som synliggör organisationens 

ritualer, hjältar och symboler går under namnet sedvänjor och traditioner (Lindmark & 

Önnevik, 2006).  

 

Författarna anser att denna modell är viktig att förstå för att förstå att gymnastikföreningar har 

en speciell kultur som har vuxit fram. Detta kan kopplas till att vissa föreningar och dess 

ledare är positiv till vissa utbildningar och förändringar medan andra är missnöjda med det 

som sker. Här anser författarna att även kontakten med SvGF kan bero på föreningskulturen, 

hur de är inställda till förbundet.  
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           Figur 4. Löken (Lindmark & Önnevik, 2006). 
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Metod 

Urval 

Författarna har gjort ett ändamålsinriktat urval. Detta innebär att författarna sätter upp 

kriterier för den grupp som skall undersökas (Merriam, 1994). Ändamålsinriktat urval 

använde författarna för att nå en målgrupp ämnad för undersökningen. Författarna har satt upp 

kriterier för den urvalsgrupp som är avsedd att utforskas. De kriterier som uppsattes var att 

individerna skall vara en aktivitetsledare i en gymnastikförening som är medlem i SvGF. 

Författarna valde ut föreningar i Halland och nordvästra Skåne, utifrån de kriterier vi satt upp, 

för att delta i undersökningen. 16 föreningar valdes ut, varav 11 föreningar valde att ställa upp 

på undersökningen. Dessa föreningar hade ca 225 ledare. Varför vi inte vet exakt antal ledare 

berodde på att en del föreningar inte visste hur många ledare de hade. Forskarna fick in totalt 

39 enkäter från ledarna. Fördelningen mellan män och kvinnor skedde slumpmässigt men 

gymnastiken är en kvinnodominerad sport då majoriteten av antalet ledare och utövare är 

kvinnor.  

 

Instrument: 

 

Författarna använde sig av kvantitativ data för att undersöka vad alla ledare tycker om 

ledarutbildningar och vad som är viktigast för en ledare att besitta. Författarna såg även att de 

flesta studier som liknade vår studie var majoriteten gjord med hjälp av intervjuer, detta var 

en faktor som gjorde att författarna ville ta och undersöka ur en annan synvinkel. 

 

Författarna har valt att dela upp enkäten i fyra stycken kategorier bakgrundsfrågor, 

kommunikationsfrågor, utbildning & utvecklingsfrågor och ELD frågor. Bakgrundsfrågorna 

gjorde författarna till sakfrågor detta för att få reda på vilken erfarenhet ledarna har. Med 

sakfrågor menas att man tar reda på hur saker och ting är och inte hur individen anser det vara 

(Trost, 2007). Kommunikationsfrågorna gjordes till attitydfrågor. Med attitydfrågor menas att 

det är individens attityd till frågorna, hur personens inställning till den frågan berör (ibid). 

Detta gjordes för att få reda på hur ledarna tycker kommunikationen ser ut mellan ledare och 

förbund.  
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Utbildning och utvecklingsfrågorna har författarna använt sig av attitydfrågor och 

rangordningsfrågor. Detta gjordes för att få reda på vad ledarna anser om det frågan berör och 

vad de tycker är viktigaste i vad frågan berör. Med rangordningsfrågor menas att den som 

svarar på frågan rangordnar ett svarsalternativ i olika skalor t.ex. en skala från 1 till 5 där ett 

är viktigast och fem är minst viktig för individen (ibid). 

 

ELD frågorna gjordes till sakfrågor och attitydfrågor detta för att få en bred bild om deras 

kunskap, tycke och uppfattning om ELD. Dessa frågor valdes att ta med för att SvGF jobbar 

aktivt med denna typ av utbildning just nu.  

 

När författarna gjorde enkäten efter attitydfrågor, sakfrågor och rangordningsfrågor så satte 

författarna rubriker på de olika frågorna så att varje kategori hade ett antal frågor. 

 

Det är viktigt att frågorna inte kommer oorganiserat då läsaren får det mycket svårt att läsa 

och svara på enkäten. När författarna satte ihop frågorna var det viktigt att enkäten håller en 

viss standard så att läsaren kan förstå vad som menas med frågorna. Därav ansåg författarna 

att det är det viktigt med lätta och begripliga frågor så att inga missförstånd sker (ibid). 

 

Med hjälp av gymnastikförbundets utbildningsplan tog författarna fram fråga 23-24 (se bilaga 

1) för att se vad som är viktigt för ledarna utifrån det utbudet som gymnastikförbundet 

erbjuder just nu (möte, 16/12-08, Quality Hotell) Författarna vill även undersöka om det finns 

något annat som ledarna tycker är viktigt och saknas i utbudet. 

 

Datainsamling: 

 

Författarna tog kontakt med föreningarna från det ändamålsinriktade urvalet. Det var både 

stora och små föreningar som undersöktes. Alla föreningar ville inte delta i undersökningen. 

Detta tog författarna hänsyn till, det var fem stycken föreningar som valde att inte vara med. 

De föreningar som författarna inte fick tag i var de som inte svarade på e-post och tre försök 

på telefonsamtal. Det var sammanlagt 11 föreningar som svarade och ville delta i 

undersökningen. Författarna diskuterade med dessa föreningar hur de ville ha enkäterna och 

det visade att sig att majoriteten av föreningarna ville ha enkäten via mail så att de lättare 

kunde dela ut dem till ledarna. De ville göra på detta sätt för att lättast få kontakt med alla 
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ledare inom föreningen, då alla ledare i föreningar aldrig är där samtidigt som 

kontaktpersonen. Enkäten delades ut till de utvalda föreningarna den tredje december, en 

påminnelse till de föreningar som inte lämnat in något svar gjordes den elfte december. 

Påminnelsen gjordes via telefon till kontaktpersonen på föreningen som sedan valde att 

påminna sina ledare själv via mail eller på möte. 

 

Efter ledarna mottagit enkäten via e-post skickades dessa till författarnas mail, de kunde även 

lämna dem till vår kontaktperson i föreningen som sedan vidarebefordrar dem till oss antingen 

på mail, post eller för avhämtning. En stor del av enkäterna skickades till författarnas 

hemadresser. Majoriteten av de enkäter som skickades via post var till de mindre 

föreningarna. Det följde inte med några svarskuvert när enkäterna delades ut, utan det följde 

med en adress, en mail och kontaktuppgifter till författarna, så de kunde sedan välja hur de 

ville skicka enkäterna.  

 

Bortfall 

 

Innan enkäterna skickades ut till föreningarna bestämdes att en påminnelse skulle göras ca en 

vecka efter utskicket för att minimera svarstiden och maximera svarsfrekvensen. Eftersom 

författarna inte valde att numrera eller koppla enkäterna till olika namn fick påminnelsen 

göras till alla deltagande i föreningen (Nilsson, 2005).  

 

Författarna skickade ut ca 225 enkäter till 225 ledare både via e-post, brev och i sammanband 

med besök på föreningar. Av dessa 225 enkäter fick författarna in totalt 39 enkäter vilket 

medför ett bortfall på ca 186 enkäter.  

 

Etiska aspekter: 

 

När enkäten framställdes tog författarna hänsyn till fyra etiska regler, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2002). Med 

informationskravet menas att undersökningsdeltagarna ska vara medvetna om deras uppgift i 

uppsatsen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska veta om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (ibid). 
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Under konfidentialitetskravet gäller regler angående tystnadsplikt om etisk känsliga uppgifter 

som kan kopplas till en individ används. De ska inte vara identifierbara från utomstående, 

utan av endast de som utför undersökningen (ibid). 

 

Nyttjandekravet är det sista av de fyra principen. De uppgifter som kommer in via 

forskningen får inte användas eller utlånas till kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Uppgifterna får heller inte användas för att påverka den enskilde 

individen på något sätt (t.ex. vård m.m.) (ibid). 

 

När författarna kom i kontakt med kontaktpersonerna i föreningarna förklarades vad för 

undersökning som görs och varför den görs. Författarna upplyste även kontaktpersonen att 

undersökningen är frivillig att delta i och att ingen av dem som enskilda individer kommer 

pekas ut i uppsatsen. Exempel på användning i uppsatsen: Av ledarna var det 60 % som 

tyckte… 

 

Samtyckeskrav skedde endast med kontaktpersonen muntligt då enkäten inte har några frågor 

med etiskt känslig karaktär och då deltagandet var helt frivilligt. Vi nämner även i enkäten 

som skickats att svaren enbart behandlas av författarna.   

 

Dataanalys 

 

Författarna har med hjälp av ett dataprogram matat in data från enkäterna och sedan gjort 

tabeller utifrån den. Tabellerna beskrivs med en beskrivande text. Tabellerna och statistiken 

som representeras under ”Resultat” ligger till grund för ”Resultat diskussionen”.  
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Resultat 

 

Resultat delen i arbetet består av endast fakta/data som kommit fram genom 

enkätundersökningen som genomförts bland gymnastikledare i sydvästra Sverige. Resultatet 

kommer att delas upp i olika rubriker där varje del redovisas utifrån enkäten (se bilaga1). 

Delarna är kommunikation, utbildning & utveckling och ELD. Resultaten kommer sedan att 

diskuteras under ”Resultat diskussionen”. Författarna har valt att inte skriva ut procent i 

texten, utan endast i tabellerna. Detta för att svarsfrekvensen var låg och procent kan då bli 

missvisande. 

 

Kommunikation 

 

I tabell 1 beskrivs hur informationsflödet ser ut mellan SvGF och föreningarnas ledare. Det är 

35 ledare som har svarat att de får information ”Ja” till ” Ibland”. Det är bara 4 ledare som har 

svarat ”sällan” till ” Nej” . 

 

Informationsflödet kommer oftast via hemsida, styrelse, gymnastikblad och papper i fack. 

Några kommentarer som förekom om frågan var: ”Via hemsida och styrelse”, ”Genom 

gymnastikbladet och deras hemsida” och ”Papper i mitt fack” Detta visar att ledarna har en 

god kontakt med SvGF när det gäller ledarutbildningar samt andra utbildningar. 

 

  

Tabell 1: Får du kontinuerlig information angående ledarutbildningar/andra utbildningar? 

Svarsalternativ: Antal Procent 

 Ja 21 53,8 

  Ibland 14 35,9 

  Sällan 2 5,1 

  Nej 2 5,1 

  Total 39 100,0 

 

 

I tabell 2 går det att se att sammanlagt 17 ledare som svarade ”Någon gång i veckan” och 

”Någon gång i månaden”. Det var 22 ledare svarade att de endast besökte hemsidan endast 

”Några gånger om året” till ” Mer sällan eller aldrig”. Några av de kommentarer som kom 
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fram till vad de använde hemsidan till var följande: ”Ta reda på ledarutbildningar, resultat 

från tävlingar m.m.”, ” Anmälan till tävlingar och utbildningar” och ”Anmälning av olika 

utbildningar och läger”. Detta visar att SvGF inte riktigt har haft en bra kontakt med alla 

ledare när det gäller att få dem att besöka hemsidan. 

 

 

Tabell 2: Hur ofta besöker du Gymnastikförbundets h emsida (www.gymnastik.se)? 

 

Svarsalternativ: Antal Procent 

 Någon gång i veckan 9 23,1 

  Någon gång i månaden 8 20,5 

  Några gånger om året 10 25,6 

  Någon enstaka gång per år 4 10,2 

  Mer sällan eller aldrig 8 20,5 

  Total 39 100,0 

 

 

 

Utbildning och utveckling 

 

I tabell 3 beskrivs om föreningen har en utvecklingsplan för ledare. Det visade sig att 9 

personer tycker att deras förening har en utvecklingsplan för ledare och 10 personer svarade 

”Nej, men skulle vilja ha det”. Medan 10 ledare svarade att de inte hade en utvecklingsplan 

för ledare. Det var 10 ledare som inte visste om de hade sådan plan. Här har SvGF inte nått ut 

till föreningarna angående sin utvecklingsplan till ledarna då fortfarande många föreningar 

inte verkar ha någon utvecklingsplan. 

 

Tabell 3: Har du en utvecklingsplan för ledarutveck ling i er förening 

 

Svarsalternativ Antal Procent 

 Ja 9 23,1 

 Nej, men skulle vilja det 10 25,6 

 Nej 10 25,6 

 Vet ej 10 25,6 

 Total 39 100,0 
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Tabell 4 visar om de utbildningar som ledare har gått på är nytänkande eller inte. Det visade 

sig att 25 ledare tyckte att utbildningarna var nytänkande medan 6 ledare inte tyckte att 

utbildningarna var nytänkande. Det var 8 personer som inte visste eller att de inte hade gått på 

någon utbildning. De kommentarer som dök upp hur man kunde göra ledarutbildningarna 

bättre var följande: ”Mer fokuserad på mer RG och hur man ska träna barnen rätt redan från 

början”, ”Jag tycker att Sverige borde ta hjälp från länder där det finns god kunskap” och 

”Låta ”äldre” och ”yngre” hålla kurser gemensamt inte låta enbart de äldre styra utan 

vågar lyssna på de yngre de vill säga bättre samarbete”. Många av ledarna tycker att 

utbildningarna är nytänkande och därmed sker en viss utveckling inom utbildningsområdet. 

 

Tabell 4: Anser du att de utbildningar du gått på ä r nytänkande? (Inom gymnastiken) 

 

Svarsalternativ: Antal Procent 

 Ja 25 64,1 

  Nej 6 15,4 

  Vet ej 5 12,8 

  Har ej gått på någon utbildning 3 7,7 

  Total 39 100,0 

 

I tabell 5 visar om ledarna tycker att de utbildningar som SvGF håller i täcker deras behov. 

Det visade sig att 20 ledare tyckte att SvGF täckte deras utbildningsbehov medan 10 ledare 

inte tyckte att det täckte deras behov. Det var 9 ledare som inte hade någon uppfattning.  

 

Majoriteten av de som svarade ”Nej” hade tillagt kommentarerna: ”Mer utbildning om RG” 

och ”Mer specifik utbildning om RG”.  En stor del av ledarna tycker att utbildningen täcker 

deras behov, men här upptäcktes att RG tränarna inte anser att de täcker deras behov.  De vill 

helt enkelt lära sig mer RG. 

 

Tabell 5: Tycker du att Gymnastikförbundet har de u tbildningar som täcker ditt behov? 

 

Svarsalternativ: Antal Procent 

 Ja 20 51,3 

  Nej 10 25,6 

  Vet ej 9 23,1 

  Total 39 100,0 
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I tabell 6 visas tydligt hur svarsalternativen blev. Det var 23 ledare svarade att de fick någon 

typ av stöd till deras ledarutveckling/utbildning från Gymnastikförbundet. Det var 6 ledare 

svarade att de inte fick något stöd från Gymnastikförbundet och 10 ledare visste inte om de 

fick något stöd. Här visar det sig att ledarna tycker att stödet från SvGF är god när det gäller 

ledarutveckling och utbildning.  
 

Tabell 6: Får du stöd från Gymnastikförbundet angåe nde din ledarutveckling/utbildning? 
 

Svarsalternativ: Antal Procent 
 Ja 23 59,0 
  Nej 6 15,4 
  Vet ej 10 25,6 
  Total 39 100,0 

 

Till frågan över (tabell 6) kom en följdfråga som löd ”Anser du att du får tillräckligt med stöd 

från Gymnastikförbundet till ledarutveckling/utbildning”. I tabell 7 visas att 16 ledare av 

respondenterna har svarat ”Ja” på frågan. Varav 8 ledare svarade ”Nej” på frågan om de får 

tillräckligt med stöd. Det är 14 ledare som har svarat ”Vet ej” på frågan. 

 

Tabell 7: Anser du att du får tillräckligt med stöd  från Gymnastikförbundet till ledarutveckling/utbil dning? 
 

Svarsalternativ: Antal Procent 
 Ja 16 41,0 
  Nej 8 20,5 
  Vet ej 14 35,9 
  Annat 1 2,6 
  Total 39 100,0 
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ELD 

 

I tabell 8 frågar författarna om ledarna känner till ELD projektet. Det visade sig att 3 ledare 

kände till projektet medan 36 ledare inte kände till projektet. Det pilotprojekt som SvGF 

arbetar med känner inte många ledare till vilket visar sig i tabellen. 

 

Tabell 8: Känner du till ELD-projektet som Gymnastik förbundet arbetar med just nu? 

 

Svarsalternativ Antal Procent 

 Ja 3 7,7 

  Nej 36 92,3 

  Total 39 100,0 

 

 

I tabell 9 visar dem hur många ledare som skulle vilja delta i ELD-projektet. Det visade sig att 

17 ledare skulle vilja delta i projektet medan 7 personer inte skulle vilja delta i projektet. Det 

var 15 ledare som inte visste om de ville vara med på projektet.  Här är en blandad reaktion på 

ELD där många är många är positiva till att ställa upp samt är det många som inte vet om de 

vill ställa upp på detta projekt. 

 

Tabell 9: Skulle du vilja delta i ELD-projektet? 

 

Svarsalternativ Antal Procent 

 Ja 17 43,6 

  Nej 7 17,9 

  Vet ej 15 38,5 

  Total 39 100,0 
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Kortfattat resultat utifrån syfte, mål & problemfor muleringarna 

 

Till problemformuleringen ”Vad tycker ledarna om det stöd som ges från SvGF?” visade det 

sig att 23 ledare av 39 tyckte att de fick stöd från SvGF i deras ledarutveckling/utbildning. Det 

var många ledare som tyckte att de fick tillräckligt stöd från SvGF då 16 ledare tyckte detta av 

39 stycken. Men det är 14 ledare som inte har någon uppfattning om detta och 7 ledare som 

inte tyckte att det är tillräckligt. Sammanfattningsvis så tycker ledarna att stödet från SvGF är 

bra men det kan bli bättre. 

 

Till nästa problemformulering ” Hur ser kontakten ut mellan SvGF och ledarna?” tyckte 

ledarna att kontakten är bra. Det är 35 ledare som får kontinuerligt information om 

utbildningar.  Ledarna får informationen oftast via hemsida, gymnastikbladet och papper via 

fack m.m. Författarna kollade även hur ofta de besökte hemsidan det visade sig att 17 ledare 

besökte hemsidan minst en gång i veckan till en gång i månaden. De besökte hemsidan för att 

kolla på resultat, kommande ledarutbildningar och anmälning av tävlingar etc. Hemsidan är 

en viktig informationskanal där mycket information finns, därför är det viktigt att fler ledare 

besöker hemsidan oftare för att få information.  

 

Nästa två problemformuleringar ”Varför ska SvGF utveckla sina ledare?” och ” Vad vill 

ledarna lära sig på SvGF ledarutbildningar?”. Det visade sig att 20 ledare tyckte att 

utbildningarna täckte deras behov. Medan resten av ledarna inte hade någon uppfattning eller 

inte tyckte att utbildningarna täckte deras behov. En majoritet tyckte att ledarutbildningarna 

var bra men det är fortfarande många som inte har någon uppfattning eller inte tycker att den 

är bra.  Det var 25 ledare som tyckte att utbildningarna var nytänkande medan 14 ledare inte 

tyckte det eller inte hade någon uppfattning. Många av ledarna tyckte att de äldre ledarna 

styrde en del på utbildningarna och de tyckte att de yngre ska få komma till tals mera. En del 

ledare tyckte också att en del utbildningar blev bortprioriterad. För att utveckla ledarna måste 

SvGF arbeta med att utveckla utbildningarna för att ledarna ska få bättre kompetens inom 

respektive område. 

 

Författarna undersökte om föreningarna hade en utvecklingsplan för sina ledare det visade sig 

att 9 ledare visste om att föreningen hade det. Resten av ledarna ville ha en utvecklingsplan 

eller visste inte om detta.  
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Författarna frågade om ledarna kände till ELD projektet och det visade sig att 3 ledare kände 

till det medan resten av ledarna inte kände till det.  Många av ledarna ställde sig positiva till 

ELD då många av dem skulle vilja delta i projektet det var 17 ledare som var positiva till detta 

medan resten inte ville vara med eller inte visste. 

 

Resultatdiskussion 

 

Under Resultatdiskussionen diskuterar författarna varje rubrik som finns med i enkäten (se 

bilaga 1). Vi kommer att använda oss av olika teorier för att diskutera resultatet. 

 

Kommunikation 

 

Kommunikationen är en viktig essens för att SvGF ska nå ut med sin utbildningsplan, mål 

eller annan information som ledarna behöver ta del av. Därför har författarna undersökt vad 

ledarna tycker om den nuvarande kommunikationen och hur de får informationen. 

 

Informationsflödet är viktigt för att får fram budskap/utbildningar till ledare, det visade sig att 

35 av ledarna (varav 21 svarat ”Ja” och ca 14 svarat ”ibland” ) har sagt att de får information 

angående ledarutbildning/andra utbildningar. Majoriteten av respondenterna visar därmed att 

SvGF:s kommunikation angående utbildningar fungerar bra till föreningarna då endast 2 

personer har svarat att de inte får någon information alls angående utbildningar och 2 personer 

svarat att de sällan får den typen av information (se tabell 1).  Informationsflödet sker till 

respondenterna via hemsida, styrelse, gymnastikbladet och papper i fack. Klart mest dominant 

av respondenterna hade svarat att informationsflödet sker via SvGF:s hemsida 

(www.gymnastik.se). Detta visar att sändarens (SvGF) budskap (utveckling, utbildning) 

kommer fram lättast till ledarna(mottagare) via hemsidan (medium). Eftersom en hemsida är 

en kommunikationskanal där feedback antingen får komma till förbundet via mail eller 

anmälningar så försämras kommunikationsprocessen pga. t.ex. feltolkningar (Glimvert & 

Svensson, 2006). Därför är det viktigt att SvGF har ett tydligt budskap när de ska 

kommunicera med sina aktiva. Feltolkningar görs väldigt lätt när en text läses därför anser 

författarna att tydliga texter ska användas på hemsidor, brev och e-post. 
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I nästa tabell (tabell 2) kan vi se att 17 ledare besöker hemsidan någon gång i månaden eller 

oftare. Dock var det 22 ledare som svarat på samma fråga att de endast besöker hemsidan 

någon gång om året eller mindre. Detta visar att information via hemsidan endast når mindre 

än 50 % av respondenterna regelbundet varje månad.  

 

Tabell 2 visar att respondenterna inte besöker hemsidan tillräckligt ofta för att få kontinuerligt 

informationsflöde från SvGF. Ett tips är att marknadsföra sin hemsida hos ledarna. Författarna 

anser även att det är viktigt att uppdatera den. Att uppdatera hemsidan är viktigt för att läsaren 

skall bli intresserade av att besöka hemsidan ofta, om uppdateringar sker sällan kan läsarna 

lätt tappa intresset av hemsidan och glömma bort den. Detta förslag ges pga. att resultatet från 

enkäterna visade att ca hälften av de tillfrågade besöker hemsidan några gånger per år eller 

mer sällan, detta kan leda till att information inte kommer fram i tid till alla ledare som berörs. 

Hemsidor är som kommunikationskanal bra för SvGF för att få ut budskap om olika 

utbildningar, men som nämnde innan är det viktigt att marknadsföra sin hemsida så att 

budskapet nås av så många ledare som möjligt.  

 

Detta kan även kopplas till kommunikationskanalerna, där rik information överförs i hög grad 

via direkt samtal, videokonferens och telefonsamtal. Varav den mestadels av informationen 

kommer till respondenterna via hemsida, syrelsen, gymnastikblad och papper i fack. Dessa 

kan vi dela in i grupperna från teorin. Gymnastikbladet under ”brev”, papper i fack under 

”formell rapport” och hemsida under ”brev” eller ”e-post”. Majoriteten av respondenterna 

svarade att informationen var något de själva fick ta reda på via hemsidan. Via hemsidan får 

respondenterna förmedlat rik information i ringa grad och kommunikations brister kan uppstå. 

Eftersom kroppsspråk inte kan användas i textform bör texten vara extra tydlig och 

förklarande för att läsarna skall förstå dess budskap. Dagens samhälle bygger mycket på att 

man som enskild individ måste kolla upp den informationen de själva är intresserade av. Detta 

betyder att hemsidan kanske når de krav som ställs, men att individen själv måste veta vart 

han/hon ska leta om individen behöver eller vill ha en utbildning inom gymnastiken. Dock 

kan den informationen publiceras på hemsidan utan individens vetskap, därför skulle det vara 

bra om SvGF använder sig av en tjänst som skickar mail till de berörda individer när ny 

information har publicerats på hemsidan.  

 

Författarna utesluter helt att direktsamtal skulle vara möjligt för SvGF att uppnå eftersom de 

har runt 1200 medlemsföreningar och dessa skulle ta en evighet att kontakta varje gång 
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information behöver nå ut till ledarna i respektive förening. Däremot anser författarna att 

SvGF skulle kunna införa att ledare i medlemsföreningar behöver ange sin e-post till SvGF, 

och därmed få tillgång till att skicka massutskick till ledarna när ny information är tillgänglig. 

Som tidigare nämnt går kroppsspråk ej att användas i en text och risken för missförståelse 

eller så kallat brus kan uppstå när läsaren avkodar meddelandet (Larsson, 2008). Därför bör 

SvGF ta hänsyn till detta och vara extra tydliga i sina meddelanden för att läsaren ska avkoda 

materialet optimalt.  

 

Utbildning och utveckling 

 

Utbildning och utveckling krävs för att något skall förändras i en organisation. Därför har 

författarna valt att undersöka detta område för att få reda på vad ledarna vill lära sig mer av. 

Författarna har frågat i enkäten om föreningen har en utvecklingsplan för ledarna. Detta har 

författarna frågat eftersom SvGF har jobbat och håller på att jobba med detta område Och som 

tidigare nämnt har SvGF visioner som berör just utveckling. 

 

• Gymnastikförbundet ska ha kunniga och nöjda organisations- och aktivitetsledare som 

känner samhörighet med sin förening, och erbjuds möjligheter till utveckling, glädje 

och gemenskap inom förening och förbund. 

 

• Tävlingsverksamheten ska utvecklas såväl på elitnivå som generellt. Verksamheten 

ska genomföras målinriktat med hög kvalitet för att leda fram till medaljer vid 

internationella mästerskap. För att möjliggöra detta måste även verksamheten under 

elitnivå öka. 

 

När tabell 3 redovisades visade det sig att bara att 9 ledare visste om att de hade en 

utvecklingsplan. Det visade sig att 20 ledare inte hade någon utvecklingsplan i föreningen 

medan 10 ledare inte visste.  

 

 

Enligt förändringsprocessen så skapar ett gammalt beteende trygghet. När en ny förändring 

sker ute i förening skapar det oro, osäkerhet, kaos och spänning till det nya. När något nytt 

ska läras ut i föreningarna kommer det att väckas oro och spänning m.m. för det är en naturlig 
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reaktion på något nytt (Lindmark & Önnevik, 2006). Därför anser författarna att det är viktigt 

att informera så mycket som möjligt för att skapa en större kunskap om vad det nya ska gå ut 

på, i detta fall är det utvecklingsplan för ledarna. Här kan förbundet jobba med att utbilda 

styrelsen intensivt under en helg om hur ledarutvecklingsplanen ser ut och förklara varför 

detta görs m.m. När en organisationsledare lär sig hur denna utvecklingsplan fungerar 

kommer de att känna spänning, förnyelse och intresse (ibid). Då får de energi och motivation 

till att pröva det nya. Människan behöver en röd tråd i tillvaron och skapa begriplighet på det 

som händer runt omkring henne, detta kommer att fortsätta tills individen har förstått 

innebörden av det nya (Bushe, 2001).  Författarna anser att det är viktigt att förstå det nya för 

att få en känsla av sammanhang i hur det nya fungerar. Författarna tror att många människor 

inte gillar förändringar då de inte alltid känner sig trygga i det som sker utan de lutar sig gärna 

tillbaka mot det gamla och säkra. Därför är det viktigt att skapa en bra relation mellan 

utbildare och lärare så att lärandet kan ske på en trygg basis och på lika villkor.  

 

Det utbildarna bör känna till är hur kulturen ser ut ute i föreningarna för att lättare kunna 

påverka ledarna. För att lättast kunna göra detta går det att använda sig av ”löken” som 

förklarar hur en organisationskultur ser ut i t.ex. en gymnastikförening. Det som är svårast att 

förändra i en förening är värderingar och ritualer då dessa sitter djupt i organisationens rötter 

och dessa lär sig dessa oftast omedvetet (Lindmark & Önnevik, 2006). Därför anser 

författarna att som utbildare bör känna till hur föreningens kulturella värden för att uppnå en 

positiv anda till det nya som ska ske. Som förändringsledare är det viktigt att känna till 

kulturen i en förening för att kunna förändra något gammalt till något nytt. Författarna anser 

att kulturen i föreningarna har spelat roll till varför inte föreningarna har tagit åt sig 

utvecklingsplanen därför bör det. 

 

För att skapa utvecklingsplaner ute i föreningarna bör dessa två teorier ta hänsyn till när detta 

ska appliceras ute i föreningarna för att minska ett motstånd till det nya. En fråga som kan 

kopplas till detta är om föreningarna anser att de får stöd från SvGF till utveckling och 

utbildning. 

 

När författarna analyserade tabell 6 såg vi att 23 ledare ansåg att de fick stöd ifrån SvGF i 

deras ledarutveckling och utbildning medan 6 ledare ansåg att de inte fick stöd och det var 10 

ledare som inte visste. Här anser författarna att SvGF har nått ut till en majoritet av ledarna. 

SvGF har jobbat mycket med ledarstöd och varför inte alla anser att de får stöd kan bero på 
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föreningens kultur till detta. Det är väldigt svårt att förändra värderingar och ritualer hos en 

grupp människor och ju mer djupt rotade de är ju svårare blir det att förändra (Lindmark & 

Önnevik, 2006). Detta medför att de är öppnare till nya saker som kan vara positivt i deras 

ledarskap. För att en ledare ska utvecklas i en organisation behövs en röd tråd med klara mål 

och lagom svåra utmaningar. Det krävs att ledaren ska känna motivation inför det som ska 

göras, därför är det viktigt med vidareutbildningar och feedback (Weinberg & McDermott, 

2002). Författarna tycker att det är viktigt att SvGF jobbar med att skapa en helhet för ledaren 

och förklara varför utbildningen behövs. På några av enkäterna var det ledare som var 

besvikna över att de var tvungna att gå samma utbildning mellan jämna mellanrum för att 

behålla sin licens. En av ledarna skrev så här i enkäten ”… jag tycker att det är dåligt att man 

måste gå om eller söka dispans för att få behålla sin licens i trappet respektive tambing…”. 

Detta ville respondenten gärna framföra till SvGF. Det vore bra att ge feedback till ledarna 

och förklara varför utbildningarna uppdateras. Författarna anser att ledarutveckling är en 

väsentlig del för att gymnastiken ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftig, därför bör 

SvGF fortsätta att arbeta med ledarutveckling.  

 

I tabell 7 redovisades om ledarna anser att de har fått tillräckligt med stöd från SvGF i deras 

ledarutveckling/utbildning. Där har 16 ledare svarat att de får det medan 8 ledare svarade att 

de inte fick stöd. Medan 15 ledare svarade att de inte visste eller annat. Här går det att se att 

SvGF har nått ut till nästan hälften av ledarna medan resten av ledarna inte vet. Tabell 7 visar 

att merparten av ledarna tycker stödet är bra för ledarutvecklingen men fortfarande är det 

många som inte tycker det samt inte har någon åsikt i frågan. 

 

När det råder balans mellan personlighetsutveckling och kunskapsutveckling sker det en 

effektiv inlärning. Här är det viktigt att individen känner en trygghet i sig själv då är det 

lättare att ta till sig ny kunskap eller instruktion (Rydberg, 2005). Detta anser författarna är en 

bra utgångspunkt när de ska utbilda ledarna och lära ut nya saker till dem. För att ledarna ska 

få mer förtroende till SvGF ledarutveckling/utbildning måste de arbeta med att få förtroende 

från ledarna. Genom att ge ledarna utbildningar som passar ledarna skapas ett förtroende 

mellan parterna och ett samarbete mellan dem utvecklas. För att ta reda på vad ledarna tycker 

om utbildningarna kan SvGF fråga vad de tyckte om utbildningen och hur den skulle kunna 

göras bättre? Detta skall göras efter varje utbildningstillfälle och sen katalogiseras för att 

lättare se vad ledarna tyckte. Därmed skulle utbildningarna ständigt utvecklas efter ledarnas 

behov. Men även relationen mellan ledare och förbund kan utvecklas.  
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För att ledarna ska utvecklas och föreningarna ska bli konkurrenskraftiga på ett bra sätt anser 

författarna att det är viktigt att utbildningar är nytänkande och ligger steget före utvecklingen.  

I tabell 4 går det att se det är 25 ledare som anser att utbildningarna är nytänkande medan 6 

ledare inte tycker att utbildningarna är nytänkande. Det var 8 ledare som inte visste eller som 

inte har varit på utbildning. Här visar resultatet att majoriteten av ledarna tyckte att 

utbildningarna är nytänkande. Dock tycker ledarna att ledarutbildningarna kan bli ännu bättre. 

En av ledarna formulerade ett svar så här ”Låta ”äldre” och ”yngre” hålla kurser gemensamt 

inte låta enbart de äldre styra utan vågar lyssna på de yngre de vill säga bättre samarbete”. 

Här anser författaren att respondenten hade en bra åsikt då den poängterade att ett bättre 

lärande skulle kunna ske mellan äldre och yngre personer (nya och gamla erfarenheter 

kopplas samman). Författarna anser att en interaktion med utbyte av ledarerfarenheter skulle 

ge en bättre kompetens till ledarna.  Detta skulle SvGF kunna arbeta med för att få mer utbyte 

mellan ledarna. De flesta ledarna lär sig genom de erfarenheter de har varit med om. Därför 

anser författarna att det vore positivt för ledarna om de hade ledarträffar där de kunde få 

diskutera olika problem samt vad som fungerar bra i ett träningssammanhang. Det är viktigt 

att förstå att ledaren måste pröva sin kompetens i en verklig situation för att ta till sig 

kunskapen som han eller hon har lärt sig. Sedan är det viktigt att förstå att en ledare inte kan 

bli fullt kompetent inom alla områden, utan ledaren har lärt sig hur han eller hon ska agera i 

en specifik situation därför sker det ett konstant lärande vid varje träningstillfälle (Säljö, 

2005). Det SvGF kan göra är att förbereda ledarna så mycket som möjligt inför kommande 

situationer, därav tycker författarna att ledare borde få fler chanser att utbyta erfarenheter med 

varandra framförallt mellan de äldre och de yngre. Då de kan lära sig av varandra i hur de 

agerar i olika situationer. Den äldre personen kanske har ett sätt att lösa ett problem medan 

den yngre har ett annat, detta skapar nya idéer om hur situation kan lösas på ett bättre sätt eller 

annorlunda sätt. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att ledarna är enskilda individer och de är inte alltid överens om 

vad som är viktigt i en utbildning. Därför är det viktigt att skapa en utbildning som passar 

majoriteten av ledarna. 

 

Som förändringsledare är det viktigt att ta hänsyn till föreningens kultur och ta hänsyn till 

förändringsklyftan. Förändringen kan påverka föreningarna olika på grund av klubbens kultur 
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dess värderingar och ritualer dessa är väldigt svåra att förändra. Därför kommer det skapas 

olika stora klyftor mellan olika gymnastikföreningar.  

 

I tabell 5 ser vi att majoriteten av ledarna anser att SvGF täcker deras behov när det gäller 

utbildning. Det var 20 ledare som ansåg att utbildningarna var tillräckliga medan 10 ledare 

som ansåg att utbildningarna inte var tillräcklig och det var 9 ledare som inte visste. Även om 

det är en majoritet som tycker att utbildningarna täcker deras behov är det fortfarande många 

som inte håller med. Därför bör SvGF utveckla sina nuvarande utbildningar.  Många av de 

ledare som hade svarat ”Nej” tycker att det saknas tillräcklig utbildning inom RG, en av 

ledarna svarade så här i enkäten ”Mer utbildning om RG”, kortfattat men tydligt. För att 

kunna utveckla en utbildning är det viktigt att tänka på hur lärandet sker. Här gäller det för 

SvGF att våga satsa på RG utbildning. Förändringsprocessen spelar in en roll då nya 

utbildningar kan skapa osäkerhet hos SvGF. Här kan förbundet jobba med att undersöka hur 

stort intresset är för att utöka RG utbildningarna ute i föreningarna. Detta kan skapa en större 

trygghet i SvGF i dess arbete med utbildningar. Kommunikationen mellan utbildare och elev 

är en viktig grundpelare för att lärandet ska vara möjligt (Wiklund & Östman, 2007). Därför 

anser författarna att kommunikation och utbildning hör ihop för att få en kvalitativ utbildning 

där ledarna får nya erfarenheter. Utbildarna kan då använda sig av olika artefakter. För varje 

problem som uppstår ska utbildaren använda sig av olika artefakter som anpassas efter vad 

som skall ge ledarna erfarenheter för att själva lösa uppgiften (Säljö, 2000). Här anser 

författarna att samarbete mellan olika förbund kan vara en lösning. Ett samarbete kan ge 

bättre träningar, utbildningar, ny teknik, mer erfarenheter och en mer öppen syn på nya 

träningsmetoder. Genom ett samarbeta mellan olika förbund skapas det en miljö där 

förutsättningar för nytt lärande är möjligt, samtidigt som utbildningarna inom varje förbund 

förbättras. 
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ELD 

 

ELD projektet är ett nytt projekt som SvGF börjat arbeta med för att utveckla ledare i Sverige. 

Det visas tydligt i tabell 8 att det inte kommit ut till föreningarna då 36 ledare svarat att de 

inte visste att Gymnastikförbundet arbetar med projektet just nu. Även att så få av ledarna 

hade vetskap om projektet var det 17 ledare som ville delta i projektet (tabell 9). De fick lite 

information om ELD-projektet i enkäten och det kan begripas att nästan häften av 

respondenterna inte visste om de ville delta i projektet eller inte. Detta kan bero på att ledarna 

känner att de vill testa något nytt och utöka deras kunskaper/intellektuella reskap för att bli 

bättre tränare för sina adepter. Artefakter eller redskap kan vara både intellektuella och 

fysiska (Säljö, 2000). I detta fall är ledarna ute efter intellektuella redskap. 

 

ELD-projektet kan hjälpa ledarna att få viktiga redskap som pedagogisk och didaktisk 

kompetens för att öka kompetensen för att lättare kunna reflektera över sin egen träning med 

planering och utförande. Detta är enligt Högberg (2008) viktiga egenskaper hos en ledare för 

att träningen ska utvecklas och bli fertil. ELD-projektet hjälper ledarna med att utveckla sina 

pedagogiska kunskaper så väl som socialkompetens och informell kunskap. Ett ELD-samtal 

ugår ifrån givna situationer som ledaren har upplevt. Metoden handlar om att ledaren skall 

reflektera över sina färdigheter och synliggöra dessa (Internetmöte, 04/10-08). 

 

Kunskap uppstår i olika sociala sammanhang och kulturella miljöer (Wiklund & Östman, 

2007), Vilket kännetecknar ELD-projektet utbildnings planer. 

 

Författarna fick privilegiet att få delta under ett pilot test av ELD-projekt tillsammans med 

några utvalda ledare i Halland. Detta gav författarna en bra insikt i ELD-projektet och kontakt 

med några föreningar som deltog i undersökningen. Författarna anser att ELD-projektet är ett 

spännande och intressant projekt. Detta kan mycket väl leda till större utveckling av 

didaktiska och pedagogiska erfarenheter hos ledarna vilket skulle gynna dem. Med större 

kompetens inom didaktik och pedagogik kan leda till bättre kommunikation mellan ledare och 

SvGF. Det kommer förmodligen också leda till en bättre relation mellan ledare och utövare då 

en större kompetens finns hos ledaren hur han/hon ska hantera vissa situationer. Därför anser 

författarna att ELD-projektet bör fortsätta och utvecklas ännu mer, så fler ledare kan delta.  
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Metod diskussion  

 

Med reliabilitet menas att forskaren mäter tillförlitligheten i mätinstrument som används i 

forskningen (Bell, 2006). Reliabiliteten i detta arbete anses vara hög då databearbetningen har 

sköts på ett bra och noggrant sätt.  

 

Författarna har varit noggranna så att inte data inte har matats in eller kodats fel. Författarna 

arbetade mycket noga med frågorna i enkäten så att reliabiliteten i dem skulle vara hög. För 

att höja reliabiliteten ytterligare kunde författarna ha gjort en pilotstudie men eftersom arbetet 

var tidsbegränsat fanns inte den möjligheten. Det finns en möjlighet att de som deltog i 

studien kan ha varit påverkade av något media eller liknande vilket i sin tur påverkar 

tillförlitligheten (reliabilitet) i instrumentet (ibid). I detta fall är det så att SvGF jobbar med 

mycket utvecklingsfrågor bland ledarna i Sverige, detta kan ha påverkat hur respondenterna 

har svarat i enkäten. På grund av vårt stora bortfall har reliabiliteten sänkts en aning.  

 

Med validitet menas att forskaren mäter giltigheten i frågorna, mäter eller beskriver det man 

vill att frågan ska mäta eller beskriva (ibid). Det tas upp två olika validiteter extern validitet 

och inre validitet (Merriam, 1994). Inre validitet handlar om att det som mäts verklighen 

stämmer överens med verkligheten, mäter forskaren verkligen det han avser att mäta (ibid)? 

Författarna anser att den inre validiteten i arbetet är god då mycket förberedelse arbete har 

gjorts. Extern validitet handlar om hur bra de resultat som undersökningen får fram är i andra 

situationer än de som är undersökta. Därför är det mycket viktigt att vara mycket noggrann 

med frågorna i enkäten så att dem svarar på det dem ska mäta (ibid).  En pilotstudie kunde ha 

gjorts för att lättare få bort onödiga frågor som inte svarar på det som avsätts för att mätas. 

Validitet är mycket svår att mäta för forskaren eftersom forskaren aldrig riktigt vet hur 

verkligheten ser ut. Forskaren får gå efter är egna tolkningar och erfarenheter för att kunna 

mäta validiteten (ibid). Eftersom författarna fick tillbacka få enkäter är det mycket svårt att 

mäta validiteten i arbetet, då giltigheten blir svår att få reda på. Författarna tyckte ändå att 

validiteten var god i frågorna då dem mätte det vi ville undersöka.  

 

Resultatet kan vara svårt att generalisera då andra förbund har andra problem och andra mål 

som de arbetar mot. Dock är generaliserbarheten tämligen god bland andra disktrikt i Sverige 

då alla jobbar under SvGF.   
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Bortfall påverkar generaliserbarheten då ju mer bortfall ju svårare att dra en generaliserbarhet. 

(Bell, 2006) Författarna hade skickat ut ca 225 enkäter till 225 ledare både via e-post, brev 

och så besökte vi några av föreningarna och delade ut enkäterna i deras ledarfack då vi fått 

godkännande av klubben. Författarna fick in 39 enkäter vilket medför ett bortfall på ca 186 

enkäter. Detta ger oss ett svarsfrekvens på 17,3%. Detta kommer i sin tur påverka 

generaliserbarheten i detta arbete som då inte blir så hög. Varför det blev så stort bortfall kan 

bero på författarna inte hade tillräckligt mycket kontakt med föreningarna. Ett problem som 

författarna upptäckte när de gjorde enkäten var att många ledare inte hade tid att ställa upp då 

de arbetade med julshower med sina aktiva. Även kanslisterna hade fullt jobb med tävlingar 

och julshower, vilket i sin tur gjorde att författarnas enkäter blev bort prioriterade.  Det som 

författarna kunde ha gjort för att öka svarsfrekvensen är att vara tidigare ute med enkäten så 

att fler ledare skulle ha fått chansen att svara då de inte sysslade med förberedelser till olika 

jul aktiviteter.  

 

De flesta enkäter skickades ut via e-post på grund av att föreningarna inte hade möjlighet att 

dela ut alla enkäter till ledare då de hade annat arbete att sköta. Besök av föreningarna istället 

ställde sig många föreningar negativa till då författarna inte skulle få kontakt med så många 

ledare. Som det nämndes innan var det många föreningar som jobbade med julshower och 

ville då inte ha besök på grund av det. Svarsfrekvensen var högre bland de lite mindre och 

mellanstora föreningarna än bland de större föreningarna med många ledare. 

 

Eftersom författarna skickade ut mertalet av enkäterna via e-post förväntade vi oss få 

majoriteten av enkäterna via e-post. Det visade sig att vi fick ca 1/3 av svaren på e-post 

medan vi fick resten av svaren via besök och post. De föreningar som vi skickade vanlig post 

till var mindre föreningar då de inte hade så stort antal ledare. Dessa hade bättre kontakt med 

ledarna och kunde få ut enkäterna mycket enklare. Det mest effektiva sättet att få in enkäterna 

var att besöka föreningarna och ledarna. När vi lade in enkäterna via ledarfacken visade sig 

inte vara så effektivt då inte särskilt många svarade på enkäten.  

 

Ett annat problem författarna stötte på var att fråga 23,24 och 27 (Se bilaga 1) kan 

missuppfattas av några respondenter då de kan har vänt på betydelsen av siffervärdet. Detta 

misstänkte vi då vi fick en väldigt stor spridning på resultatet då några respondenter har satt 4-
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5 på nästan alla svarsalternativ medan majoriteten hade valt 1-2. Författarna hade kunnat vara 

extra tydliga i förklarningen av dessa frågor. 

 

Konklusion 

 

Författarna kom fram till att SvGF hade fungerande utbildning med ledarna men att de 

fortfarande inte har kommit i kontakt med alla ledare. Författarna anser att förbundet 

fortfarande har mycket att jobba med i det området (kommunikation). Utvecklingen bland 

ledarutbildningarna verkar gå långsamt framåt då fortfarande många ledare tycker att 

utbildningarna kan bli bättre. SvGF fick ut sin utbildningsinformation på ett fungerande sätt 

där nästan alla respondenter har fått ta del av det. De lyckades framförallt få ut information 

om utbildningar och tävlingar.  

 

Många ledare känner inte till ELD-projektet ännu. Det visade sig att många ledare var positivt 

inställda till projektet och skulle kunna tänka sig att delta i det. Men det var även många 

ledare som inte visste om de skulle vilja delta. 

 

Implikation 

 

Förslag till vidare forskning, skulle vara att göra kompletterande enkäter och intervjuer, då 

svarsfrekvensen på enkäterna var väldigt låg. Ett högre antal enkäter skulle förtydligare 

resultatet. Kan även göra vidare forskning inom ett annat förbund för att se vad som behövs i 

just i den kulturen/förbundet. Eftersom SvGF jobbar aktivt med utbildning m.m. just nu kan 

det vara intressant att följa upp om resultatet ändrats efter deras projekt har genomförts eller 

kommit en bra bit på vägen. 
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Bilaga 1 
 
Frågeformulär 
 
Vi som har gjort detta frågeformulär är två studenter, Marcus Johansson och Pierre Asséus, 
vid Halmstad Högskola som läser Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning 
pedagogik. Detta frågeformulär är en del av vår C-uppsats där vårt syfte är att undersöka hur 
Svenska Gymnastikförbundet (SvGF) kan jobba med att utveckla ledarskapet i föreningarna. 
Vi undersöker också hur ni som ledare uppfattar SvGF utbildningar.  
Har du några frågor angående uppsatsen eller frågeformuläret är du välkommen att kontakta 
oss på: 
Marcus.johansson86@hotmail.com  tele: 0704-94 48 81 
Pierre_asseus@hotmail.com  tele: 0702-83 99 95 
Frågeformuläret är frivilligt delta i. 
Här följer några påståenden som vi vill att du svarar på så ärligt som möjligt. Svara även så 
spontant som du kan dvs. lägg inte ner mycket tid på något enskilt påstående, eftersom det är 
det första intrycket som oftast ger det bästa svaret. Vi gör denna undersökning för er skull och 
därför är just dina åsikter viktiga. Det är mycket viktigt att du svarar på ALLA frågor. 
 
Dina svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Det betyder att endast vi kommer att ta 
del av svaren. Det betyder också att du inte kommer bli utpekad som enskild person i 
uppsatsen. 
Presentationen kommer exempelvis se ut så här: Av ledarna var det 60 % som tyckte… 

Bakgrundsfrågor 
 
1. Kön? 

 Kvinna  Man  
 

2. Hur gammal är du? 
 

 
3. Vilken förening är du ledare för? 

 

 
4. Hur länge har du varit aktiv ledare? 

 

 
 
5. Har du vart aktiv inom gymnastiken innan du blev ledare? I så fall hur många år? 

 
 

 
6. Vilken nivå/gren är du ledare för? 

 
 

 
7. Vad har du för nuvarande ledarutbildning (inom gymnastiken)? 

 
 



- 43 - 

 

Kommunikation 
 
8. Skulle du vilja utbyta erfarenheter med andra ledare runt om i Sverige? 

 
 Ja   Nej 

 
9. Får du stöd från Gymnastikförbundet angående din ledarutveckling/utbildning? 

 
  Ja             Nej                 Vet ej 

 
10. Anser du att du får tillräckligt med stöd från Gymnastikförbundet till ledarutveckling/utbildning?  

 
  Ja             Nej                Vet ej  
 
 Annat______________________________________________________________________________ 
 

11. Får du kontinuerlig information från Gymnastikförbu ndet? (centrala kansliet och distriktskansliet) 
 
  Ofta   Ibland Sällan Nej 
 

12. Får du kontinuerlig information angående ledarutbildningar/andra utbildningar? 
 
  Ja    Ibland  Sällan Nej 
 
 

13. Hur får du information (utbildningar etc.) från Gym nastikförbundet? 
  

 
 

 
 

 
 
 

14. Hur ofta besöker du Gymnastikförbundets hemsida (www.gymnastik.se)? 
 

 Någon gång i veckan  Någon gång i månaden  
 

 Några gånger om året  Någon enstaka gång per år 
 

 Mer sällan eller aldrig 
 

15. Vad använder du gymnastikförbundets hemsida till? 
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Utbildning & Utveckling 

 
16. Har du en utvecklingsplan för ledarutveckling i er förening? 

 
  Ja   Nej, men skulle vilja det   Nej  Vet ej 
 

17. Arbetar föreningen med att ligga steget före i utvecklingen? 
 
  Ja   Nej, men skulle vilja det   Nej  Vet ej 
 

18. Anser du att föreningen ligger på jämn nivå med övriga föreningar i utvecklings/kunskaps nivå? 
 
  Ja   Nej, men skulle vilja det   Nej  Vet ej 
 

19. Anser du att de utbildningar du har gått på är nytänkande? (Inom gymnastiken) 
 
  Ja   Nej  Vet ej  Har ej gått på någon utbildning 

 
20. Skulle du vilja att er förening är konkurrenskrafti g internationellt? 

 
  Ja   Nej   Vet ej  
 

21. Hur kan ledarutbildningarna bli bättre enligt dig ? 
 
    
 
 
 
 

 
 

22. Anser du att du har tillräcklig kompetens för att t illfredställa behoven i gruppen du leder? 
 
  Ja    Ja, men skulle vilja utveckla mig mer  
 
  Nej, men skulle vilja ha   Nej 

 
23. Vilka Färdigheter anser du vara viktiga att besitta? (Markera utifrån skala 1-5 på varje alternativ 

där 1 är viktigast och 5 är minst viktigast, OBS att du kan sätta 1:or respektive 2:or osv. på fler 
alternativ) 
 
___Metodik/Pedagogik ___Mental träning ___Uthållighet ___Styrka 
 
___Spänst ___Teknik ___Musik - rörelse ___Ledarskap 
 
___Träningsplanering ___Lek som träning ___Kroppens byggnad  
___Nedvarvning/Stretch 
    
___Grupputveckling                 ___Annat_________________________________________________ 
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24. Vilka Färdigheter skulle du vilja lära dig på ledarutbildningar? (Markera utifrån skala 1-5 på varje 
alternativ där 1 är viktigast och 5 är minst viktigast, OBS att du kan sätta 1:or respektive 2:or osv. på 
fler alternativ) 

 
___Metodik/Pedagogik ___Mental träning ___Uthållighet ___Styrka 
 
___Spänst ___Teknik ___Musik - rörelse ___Ledarskap 
 
___ Träningsplanering  ___Lek som träning ___Kroppens byggnad  
___Nedvarvning/Stretch 
   
___Grupputveckling                  ___Annat________________________________________________ 
 

25. Tycker du att Gymnastikförbundet har de utbildningar som täcker ditt behov? 
 
  Ja   Nej  Vet ej. 
 

26. Om nej på fråga 25, Vad saknar du? 
 
    
 
 

 
 

27. Vad är viktigast för att du ska fortsätta som ledare? (Markera utifrån skala 1-5 på varje alternativ 
där 1 är viktigast och 5 är minst viktigast, OBS att du kan sätta 1:or respektive 2:or osv. på fler 
alternativ) 
 
___ Kunskap att fördela ___Roligt  ___Mitt/mina barn fortsätter  
 
___Utveckling möjligheter ___Framgångar i föreningen ___Karriärs möjligheter 
 
___Annat_________________________________________________________________________ 

 

ELD ( Experience, learning and description)  
Eld vill hjälpa dig utvecklas som ledare inom andra delar i ditt ledarskap som t.ex. lyhördhet, flexibilitet och 
entusiasmera. Projektet handlar om att du ska reflektera över dina färdigheter och synligöra dessa, för att 
utveckla dina kunskaper i ett sammanhang. ELD hjälper dig därmed att utveckla dina pedagogiska kunskaper så 
väl som socialkompetens och informell kunskap. Ett ELD-samtal utgår ifrån givna situationer som ledaren har 
upplevt. Metoden handlar om att ledaren skall reflektera över sina färdigheter och synliggöra dessa. Att arbeta 
med mentorskap och metoden ELD ger reflektion, självinsikt, aha-upplevelser, bekräftelse, utveckling, 
långsiktighet och energi. 

 
28. Känner du till ELD-projektet som Gymnastikförbundet  arbetar med just nu? 

 
  Ja   Nej  
 

29. Skulle du vilja delta i ELD-projektet 
 
  Ja   Nej   Vet ej  
 

30. Tror du ELD kan hjälpa dig i din ledarroll? 
 
  Ja   Nej   Vet ej 
 

31. Tror du ELD kan hjälpa Sveriges ledare att utvecklas och bli bättre i sin ledarroll. 
 
  Ja   Nej   Vet ej  
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32. Övriga tankar/reflektioner du vill dela med dig til l oss. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


