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INLEDNING 

Föreningslivet har med sitt värdeskapande i termer av socialt kapital under de senaste 

decennierna betytt mycket för svensk välfärd. Det finns ungefär 200 000 ideella föreningar i 

Sverige (Wikström & Larsson, 2002). Drygt 85 procent av befolkningen i åldern 16–84 år är 

medlemmar i någon slags förening. Av den totala befolkningen deltar 43 procent män och 38 

procent kvinnor aktivt (Statistiska Centralbyrån, 2003). Antalet idrottsföreningar beräknas till 

omkring 22 000. På vissa platser som gamla bruksorter kan idrotten vara den enda samlande 

aktiviteten för invånarna och i vissa samhällen kan antalet medlemmar i idrottsföreningen vara 

ett högre antal än de som är mantalsskrivna på orten (Riksidrottsförbundet, 2011). Idrotts-

föreningar bygger sin verksamhet på frivilligt arbete till stor del. Frivilligarbetare arbetar i 

genomsnitt omkring 16 timmar/vecka utan eller med symbolisk ersättning. Omräknat till hela 

befolkningen uppgår de frivilliga insatserna till mer än 400 000 årsarbeten på heltid 

(Regeringskansliet, 2009). Dessutom bidrar föreningar med identitetskänsla och välfärd genom 

att erbjuda gemenskap och samhörighet (Statistiska Centralbyrån, 2003). Men med en allt 

hårdare arbetsmarknad måste även idrottsrörelsen som arbetsgivare se över vad den kan göra 

för att förbättra arbetsmiljön och att skapa möjligheter för en bra social verksamhet, både för 

anställda och de personer som tar del av idrottsrörelsens verksamhet. 

I syfte att stärka föreningsidrotten som arbetsplats utvecklades Idrotten - en arbetsplats för alla. 

Projektet initierades av Västerbottens idrottsförbund, fick namnet Attraktiv arbetsplats och 

pågick under en treårsperiod (2009-04-06 – 2012 -04-06). Finansieringen skedde via 

Europeiska socialfondens satsning Kompetensförsörjning i omställning. En koordinator 

tillsattes att leda projektet för Norrbotten, Västerbotten, Uppland, Gästrikland och Söder-

manland, vilka är de fem distriktsidrottsförbunden som ingår i projektet. En central del i 

projektet var att stärka branschen idrott, att skapa attraktiva och livskraftiga arbetsplatser 

genom att utbilda anställda och arbetsgivare i föreningsidrotten. I projektet deltar Arbets-

givaralliansen, Coompanion, Fastighetsanställdas förbund, Trygghetsrådet, Unionen, För-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett antal kommuner för att skapa regionala och 

nationella utvecklingspartnerskap. Ytterligare mål var att utveckla idrottsföreningar till 

attraktiva och utvecklande arbetsplatser med digital kompetens, affärsmässig verksamhet och 

socialt företagande. Målet var att starta upp minst en föreningspool inom vart och ett av de fem 

distriktsidrottsförbunden samt att sprida erfarenheter kring möjligheter med socialt företagande. 
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BAKGRUND 

Föreningslivets betydelse för välfärd, socialt kapital och 
demokrati  

De första idrottsföreningarna bildades i Sverige under 1800-talets första del. Under årens lopp 

har mycket förändrats från att det i början var en liten frivillig aktivitet till att det i dag är en 

massrörelse med organiserad idrott (Statistiska Centralbyrån, 2003). Efter andra världskriget 

kom nya perspektiv på idrottens samhällsnytta. Från att tidigare mest handlat om folkhälsa och 

att idrotten hade karaktärsdanande effekter kom perspektivet att bli mer inriktat mot folkhems-

bygget. Diskussionen kom att handla om idrottens indirekta förtjänster både som allmänt skydd 

mot ungdomsfylleri och ungdomsbrottslighet samt som en fostrande fritidssysselsättning, en 

”skola i demokrati” (Regeringskansliet, 2008 s. 90ff). Frivilliga krafter rekryterades till att 

skapa meningsfulla fritidssysselsättningar. Under de senaste tjugo åren har dock det frivilliga 

arbetet förändrats. I rapporten Undersöknings resultat kring levnadsförhållanden redovisas två 

undersökningar från år 1992 och år 2000. Undersökningen visar att Sveriges föreningsliv under 

en lång tid haft ett imponerande högt medlemstal men mellan åren 1992 -2000 uppstod en all-

varlig nedgång. Undersökningen visar också att det svenska föreningsväsendet försvagades 

under 1990-talet då antalet aktiva föreningsmedlemmar minskade med en halv miljon under 

nämnda åttaårsperiod (Statistiska centralbyrån, 2003). 

Föreningslivet - en arbetsplats i det civila samhället  

I början av 2000-talet Sverige fanns det omkring 200 000 ideella föreningar med statsstöd. 

Stora värden omsätts årligen och som helhet beräknas den ideella sektorn omsätta omkring 150 

miljarder kronor per år. Beloppet motsvarar lika mycket arbetstid som arbetstiden för alla an-

ställda i Sveriges tio största företag (Wijkström & Larsson, 2002). I Regeringspropositionen En 

politik för det civila samhället (prop.2009/10:55) beskrivs att det har skett en mindre nedgång 

av antalet föreningar under 2000-talets första decennium. De personer som är villiga att ta på 

sig föreningsuppdrag har minskat vilket innebär att de som tar uppdragen får dra tyngre lass. I 

en föreningslivsundersökning från 2005 visade det sig att det är inom idrottsrörelsen som det 

förekommer störst frivilliginsatser (Regeringskansliet, 2009). 

I en rapport om levnadsförhållanden och föreningslivet, beskrivs hur föreningsverksamheten 

har förändrats i och med att samhället har moderniserats. Under 1990-talet har föreningsväsen-

det totalt sett försvagats genom att föreningssverige har åldrats, passiviserats, blivit mer jäm-

ställt, avpolitiserats, marknadsorienterats och förborgerligats (Statistiska centralbyrån, 2003 

sid. 55). I viss mån har en del av det tidigare frivilliga arbetet övertagits av personal som är 

professionellt anställd och den offentliga sektorn har även bidragit till föreningsverksamhet 

(Statistiska centralbyrån, 2003). Men idrottsföreningarna är fortsättningsvis beroende av 

personer som utför ideellt arbete eller har lönebidrag. Samtidigt erbjuds anställda en begränsad 

tillgång till utbildning vilket borde vara en grundförutsättning för det arbete som utförs. Utbild-

ning är viktig och de som arbetar inom idrottsföreningar skulle kunna få mer utbildning genom 

ökat samarbete. Samverkan är betydelsefull och kanske en förutsättning för en framtid där 

mindre orter kan bli attraktiva mötesplatser. I studien Building Social Capital Through an 

Active Community Club av Burnett (2006) undersöktes vilka effekter det kunde få att till-

sammans med andra bygga socialt kapital. Undersökningen skedde i en fattig by i den Östra 

kapprovinsen av Sydafrika med syfte att bedöma effekter av ett idrottsutvecklingsprogram vars 

mål var att skapa ett ökat medborgarskap och utveckla nätverk. Under en trettonmånaders 
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period intervjuades ledare, tränare och handläggare samt ett antal personer som deltagit i pro-

grammet Aktiv gemenskap (Active Community Club’s programmes). Burnett fann att socialt 

kapital som investeras genom byggandet av nätverk, skapar relationer vilka kan bidra till ut-

veckling i skapandet av sociala kluster. Burnett fann även att det var möjligt att integrera redan 

befintliga kluster vilket skulle kunna utveckla det sociala kapitalet ytterligare. Genom att ut-

veckla det sociala kapitalet skulle även det ekonomiska kunna utvecklas. Burnetts studie visar 

på vikten av att bilda nätverk som skulle kunna ge nya möjligheter för Sverige, där frågor om 

idrottens finansiering alltid diskuteras.  

Föreningslivet - en arena för delaktighet 

När regeringen i december 2009 överlämnade propositionen En politik för det civila samhället 

(prop.2009/10:55) till riksdagen ville de lyfta fram det civila samhället och dess villkor. 

Begreppet civilt samhälle kom att användas i betydelsen av en arena skild från staten, där män-

niskor, grupper och organisationer tillsammans kan agera utifrån gemensamt intresse. Inom 

arenan det civila samhället finns ideella föreningar, stiftelser och olika nätverk. De olika akt-

örerna kan bedriva ekonomisk verksamhet men det delas inte ut vinst till medlemmarna eller 

ägarna utan eventuell vinst läggs i verksamheten. Det civila samhället kan ses som en arena för 

delaktighet. 

Det civila samhället och dess organisationer spelar en mycket viktig roll för 

delaktigheten i samhället och demokratin. Det är angeläget att alla som vill det 

har möjlighet att engagera sig inom det civila samhället oavsett kön, könsöver-

skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-

uppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Det är också viktigt 

att nyanlända invandrare som är intresserade av detta kan engagera sig inom det 

civila samhället. I propositionen presenterar regeringen åtgärder för att sti-

mulera det civila samhällets organisationer att nå fler samt att arbeta aktivt för 

att motarbeta diskriminering och utveckla jämställdheten i den egna verk-

samheten. (Regeringenskansliet, 2009) 

Idrottsrörelsen är en del i det civila samhället där eventuell vinst ska gå tillbaka till verksam-

heten och komma många till nytta och glädje. I det civila samhället är människors delaktighet 

viktig, oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller 

ålder (Regeringskansliet, 2009). Alla har något att bidra med och det är viktigt att alla även ges 

en möjlighet att delta på lika villkor utifrån var och ens förmåga att bidra med mångfald utan 

att någon diskrimineras (Spel, 2010). Vikten av att skapa motivation är viktig för alla inte minst 

för anställda med lönebidrag och andra former av anställningsstöd, eftersom de ofta har en 

begränsad anställningstid och dessutom ofta tillfälliga arbetsgivare vilka inom idrottsrörelsen 

oftast är ideellt arbetande styrelser. 

Attraktiv arbetsplats – en utbildning för verksamma inom 
idrottsföreningar 

Idén till projektet Attraktiv arbetsplats har sin upprinnelse i diskussioner om hur idrottens posi-

tioner skulle kunna stärkas genom att se över anställdas situation och arbetsuppgifter i idrotts-

föreningar. 

Projektet initierades av Västerbottens idrottsförbund och finansieras av Europeiska Social-

fonden mellan år 2009 till 2012. Tillsammans har fem distriktsidrottsförbund (DF) tilldelats 
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14,3 miljoner kronor Huvudsyftet med samverkansprojektet har varit att kompetensutveckla 

idrottens anställda och föreningsarbetsgivare (styrelser) inom områdena digital kompetens, 

affärsmässighet och skapa möjlighet till ett ökat socialt företagande inom föreningslivet. Ett 

ytterligare mål var att skapa ett strukturerat samarbete med kommuner, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Trygghetsstiftelsen och de fackliga organisationerna. En förhoppning var 

att genom projektet kunna positionera idrotten som en stark regional utvecklingsfaktor. 

Projektet Attraktiv arbetsplats formulerade följande mål och visioner för sitt arbete: 

 Utbilda 900 anställda i 5 DF  

 Utbilda 375 föreningsarbetsgivare i 5 DF 

 Skapa regionala utvecklingspartnerskap  

 Skapa ett nationellt utvecklingspartnerskap  

 Idrottsföreningar ska vara en attraktiv, affärsmässig och utvecklande arbetsplats  

 Starta upp och etablera minst ett socialt företag (en föreningspool) i varje DF 

 Sprida erfarenheter om socialt företagande till föreningsrörelsen 

 Utse projektledare och utforma en digital projektplats; Project Place på nätet för de 

personer som är involverade i projektets genomförande inom vart och ett av de fem 

distriktsidrottsförbunden. 
 

Projektets vision var att bygga upp nät av föreningspooler inom distriktsidrottsförbunden. I 

dessa pooler skulle ett antal personer med olika roller och god kompetens inom olika områden 

kunna serva 8-10 föreningar. Skapandet av föreningspooler skulle bli en möjlighet för förening-

ar att överleva trots sämre ekonomiska resurser. Olika former av aktivitetsstöd som tilldelats 

från stat och kommuner har minskat och kommer att minska de kommande åren. Därför skulle 

bildandet av föreningspooler vara en åtgärd för att stötta upp olika föreningsverksamheter och 

skapa arbetstillfällen, även för personer med nedsatt arbetsförmåga. Omkring 70 procent av 

samtliga anställda inom föreningslivet har någon form av nedsatt arbetsförmåga som exempel-

vis fysiskt handikapp. Det är viktigt att ta vara på deras kompetenser och att hjälpa in dem på 

arbetsmarknaden och därför finns olika former av anställningsstöd. Dessa kan innebära anställ-

ning med lönebidrag på fyra år men det finns även trygghetsanställningar med längre tid än 

fyra år. En viktig tanke inför starten var att börja utbilda på bredden för att sedan utbilda inom 

poolen. En projektkoordinator rekryterades till projektet varefter projektledare söktes till de 

fem ingående distriktsidrottsförbunden. Anställningarna skedde på DF-nivå vilket innebar att 

cheferna på respektive DF valde den projektledare som de ansåg mest lämpad för uppdraget. 

Vid projekts start fanns det totalt omkring 1800 registrerade föreningar och det beslutades att 

hälften av dessa skulle kontaktas med möjligheten att skapa föreningspooler. Inbjudan till 

föreningarna startade utifrån målet att projektet primärt skulle vända sig till anställda inom 

idrotten och deras arbetsgivare, det vill säga de olika idrottsföreningarnas styrelser. Efter att 

projektet hade startas hamnade Sverige i en ekonomisk kris vilket innebar att även förenings-

livet påverkades eftersom bidragen minskade. Antalet föreningar halverades vilket innebar att 

färre föreningar kom att kontaktas
1
 än vad som var målet när mål och visioner för projektet 

lades upp. Antalet idrottsföreningar som registrerats som arbetsgivare vid skatteverket inom 

distriktsidrottsförbunden i Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Uppland och Södermanland 

kom att totalt handla om 881 föreningar. Tillsammans hade dessa omkring 1800 anställda varav 

                                                 

1
 I mars 2010 hade 650 föreningar kontaktats 
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flertalet var ensamarbetare med arbetsgivare som var ideellt förtroendevalda i föreningarnas 

styrelser. 

För att skapa kontroll över projektet inrättades en styrgrupp med erfarenheter från olika 

verksamheter inom Västerbotten, Göteborg, Gästrikland och Sörmland.
2
 Vid Styrgruppens 

möten diskuterades innehållet i upplägget av projektet fortlöpande och mötena protokollfördes. 

Dessutom fanns en referensgrupp med vilken projektledaren kunde ”bolla” aktuella frågor med. 

I den ingick personer från ett annat projekt
3
 och Trygghetsrådet. 

För att komma igång med arbetet det första året samlades koordinatorn och projektledarna 

regelbundet. De diskuterade och samtalade kring projektets upplägg, vad som ansågs som 

viktig kompetens och vad de ansåg som mest viktigt att lägga upp en utbildning kring utifrån 

projektets mål. För att ge projektledarna en likvärdig utbildning kontaktades två utbildnings-

konsulter med uppdrag att genomföra en projektledarutbildning som kom att kallas Ping Pong. 

Utbildningen startade som en distansutbildning för de fem projektledarna. Gruppen läste 

litteratur som diskuterades och träffarna utvärderades fortlöpande av gruppen. 

När projektledarna hade fått en första gemensam utbildning samt diskuterat hur projektet skulle 

läggas upp blev det viktigt att väcka intresse för projektet på en bredare front. Det skedde 

genom att en inbjudan skickades ut till ett stort antal idrottsföreningar. Tanken var att utbilda 

både styrelser och arbetstagare, först på bredden sedan mer på djupet med syfte att skapa 

intresse för bildandet av föreningspooler. En första kontakt med fältet skedde i form av en 

inspirationsträff där tanken med föreningspooler presenterades av projektledarna. Via projektet 

skulle de som var intresserade få en kostnadsfri utbildning på totalt 6 – 8 dagar. Tanken att 

skapa föreningspooler implementerades som en viktig fråga till styrelserna (arbetsgivarna) för 

att på ett tidigt stadium väcka tanken kring fördelar med att köpa tjänster från en föreningspool. 

Själva utbildningstillfällena kom att riktas mot områdena; Digital kompetens, Affärsmässighet 

och socialt företagande. Projektledarna arbetade både enskilt och i samverkan med hjälp av 

olika metoder, arbetssätt och aktiviteter för att utbilda deltagarna. 

                                                 

2
 Styrgruppen har bestått av Börje Sandgren (ordförande i Västerbottens idrottsförbund), Göran Svanberg 

(ordförande i Västerbottens ishockeyförbund), Kenneth Isaksson (Göteborg AF, funktionshindrade), Ann-Gerd 

Bergdal (distriktsidrottsförbundschef i Gästrikland), Birgitta Svejefjord (Stockholm, SKL - Sveriges Kommuner 

och Landsting), Niclas Bromark (länsidrottschef i Västerbotten) 
3
 Åsaprojektet vilket ska resultera i en erfarenhetsbank där modeller för hur föreningspooler kan organiseras och 

finansieras 
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UTVÄRDERING AV PROJEKTET ATTRAKTIV 
ARBETSPLATS – UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

Idén med projektet Attraktiv arbetsplats är a) kompetensutveckling av idrottens arbetsgivare 

(styrelser) och anställda inom områdena digital kompetens, affärsmässighet och socialt före-

tagande och b) skapande av föreningspooler. Genom kompetensutveckling kan branschen idrott 

stärkas och ges möjlighet till fler attraktiva och livskraftiga arbetsplatser. 

Utifrån projektets idé var syftet med utvärderingen: 

 Att beskriva och undersöka det sätt på vilket projektet, enskilt och i samverkan, arbetar 

för att kompetensutveckla idrottsföreningarnas anställda och styrelse. De områden som 

fokuseras är digital kompetens, affärsmässighet samt socialt företagande och skapandet 

av föreningspooler. 

 Att beskriva och undersöka deltagarnas upplevelser av utbildning och anställbarhet i 

föreningspooler. 

Utifrån syftet skulle följande frågeställningar besvaras: 

 Vilka modeller för arbetssätt, metoder och verktyg har använts för samverkan? Hur 

beskrivs och hur uppfattas dessa av projektledare? 

 Hur upplever idrottsföreningarnas anställda och styrelser som deltagit i projektets 

utbildningssatsning att det gett fördjupad kunskap och möjlighet till en breddad 

verksamhet? 

 Anser projektledare och projektets koordinator att projektets utbildning bidrar till att 

målet, affärsmässighet och skapandet av föreningspooler uppnås? 

Av projektets finansiär betonas vikten av att använda metoden Ongoing Evaluation vilket kan 

översättas till genomförandeutvärdering. Ett annat begrepp som används är formativ 

utvärdering till skillnad mot summativ utvärdering som fokuserade på utfallen efter genomförd 

aktivitet. En formativ utvärdering innebär att utvärderaren deltar i projektet medan det pågår. 

Det innebar att aktivt komma med bidrag till projektet och att vara med och forma projektet. 

Konkret innebär det att genomföra granskningar av exempelvis måluppfyllelse, arbetsformer 

samt faktorer som påverkar projektet positivt eller negativt. Det ställer krav på löpande 

dokumentation av projektet och att utvärderingen kontinuerligt stödjer projektet i sitt 

genomförande. Ett sätt är att komma med förslag till förbättringar och att ha fokus riktat på ett 

kontinuerligt lärande. 

EU:s nya socialfondsprogram hade betonat att utvärderingen skulle vara formativ vilket innebar 

att arbetet i projektet skulle följas under hela processen. Tanken var att utvärderaren fortlöp-

ande skulle ge återkoppling och komma med bidrag till projektet och på så sätt vara med och 

forma projektet. Två ställningstaganden var viktiga under den processen. 

Det första ställningstagandet var att granska projektets dokumentation som lagts ut på Project 

Place, i form av lägesredovisningar, loggboksanteckningar och annat dokumentationsmaterial. 

För att få en bild av projektet kom även policytexter och visionsdokument att granskas på 

samma mötesplats. Att granska den interna Project Place handlade till en början mest om att få 

en inblick i hur projektet var upplagt och vilket utbildningsmaterial som skapades. Den interna 

mötesplatsen fylldes dessutom på med dokument allt eftersom projektet fortskred. Dess 
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uppbyggnad förändrades genom att innehåll lades till och de digitala mapparna kom att 

rubriceras så att de på bästa sätt fungerade för projektledarna, utformade efter deras önskemål. 

Det material som producerades, liksom allt övrigt inom projektet, skulle nämligen 

dokumenteras. Allt eftersom nytt material lades in fick utvärderaren information om vad som 

skedde inom projektet. För att få ytterligare information intervjuades projektledarna om hur de 

upplevde den interna digitala mötesplatsen och hur de uppfattade arbetet med dokumentation. 

De fick även svara på frågor om hur de tänkt sprida projektets vision och hur utbildningen 

skulle ske. En tanke med intervjuerna var att frågorna skulle starta en reflektionsprocess hos 

projektledarna och att det i sin tur skulle förbättra projektets måluppfyllelse. 

Det andra ställningstagandet var att låta projektledarna komma med synpunkter på enkäternas 

innehåll innan dessa skickades ut till utbildningsdeltagarna samt att låta projektledarna och 

koordinatorn få ta del av sammanställningen från enkäterna. Resultatet av sammanställningen 

presenterades för koordinator och projektets styrgrupp i samband med projektets halvtids-

konferens. En skriftlig sammanställning skickades till projektledarna efter halvtidskonferensen. 

Analys av dokumentation 

Utvärderingen genomfördes genom analyser av projektets interna dokumentation som visions-

dokument, verksamhetsberättelser och informationsmaterial. Allt material samlades på den 

interna digitala mötesplatsen Project Place, en projektarbetsplats som är professionellt och 

kommersiellt framtagen som ett hjälpmedel i projektarbetet. De som hade tillgång till projekt-

platsen var förutom koordinatorn och de fem projektledarna, utvärderare, en ekonomi och en 

administrationsansvarig för projektet, liksom projektets vetenskapliga ledare. Det fanns även en 

extern mötesplats Attraktiv arbetsplats som skapats på Västerbottens idrottsförbunds hemsida 

som var tillgänglig för allmänheten. 

Både den interna och externa mötesplatsen hade information och dokument som granskades 

utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka insatser/aktiviteter genomfördes? 

 Vilka särskilda händelser och erfarenheter beskrevs? 

Det material som lagrats digitalt har bearbetats och analyserats för att erfarenheterna skall 

kunna återkopplas till projektprocessen. Arbetet genomfördes stegvis genom att den 

organiserade dokumentationen granskades för att få fram det väsentligaste av positiva och 

negativa erfarenheter i utbildningsprocessen. 

Genom att granska verksamhetens planering och det sätt på vilket det genomfördes utifrån val 

av metoder, verktyg och arbetsformer så blev dokumentanalysen till hjälp i ett första 

analysskede. För att granska hur målen uppnåtts samt projektets effekter behövdes mer data 

samlas in kring aktiviteters utfall. Det skedde genom intervjuer och enkäter riktade till projekt-

ledare respektive föreningarnas styrelser och anställda vilka deltagit i utbildning inom 

projektet. 

Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer och enkäter 

I ett första steg utarbetades ett frågebatteri med ett antal frågeområden (bilaga 2). Det skulle 

användas till att intervjua projektledarna i de fem distriktsidrottsförbunden. Koordinatorn 
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informerades om att intervjuerna skulle ske våren 2010, vilket var under det andra projektåret. 

Projektledarna, fick svara på frågor om projektets uppdrag, verksamhet, förberedelser och 

genomförande. På grund av de geografiska avstånden kom fyra av intervjuerna att göras med 

hjälp av telefon medan den femte skedde på plats. De timslånga intervjuerna spelades in och 

projektledarna hade samtidigt möjlighet att ställa frågor till utvärderaren. Utifrån konfidentia-

litetskravet fingerades projektledarnas namn och i rapporten kallas de för Anna, Bertil, Cissi, 

Dina och Erik. 

Dessutom fanns en tanke hos utvärderaren att frågorna även skulle väcka nya reflektioner kring 

projektets genomförande och att dessa skulle diskuteras inom projektgruppen. En tanke som 

var förenlig med det som betonades i det nya socialfondsprogrammet nämligen att använda sig 

av en formativ utvärdering vilken innebär att ge fortlöpande feedback till projektledarna så att 

de skulle kunna yttra sig kring hur de uppfattade forskningsresultaten. 

Analysen skedde genom en kvalitativ innehållsanalys (Berelson, 1952 i Granskär & Höglund, 

2008). De bandade och transkriberade intervjusvaren kategoriserades och kondenserades för att 

hitta likheter och olikheter utifrån projektledarnas svar. Genom att använda olika 

begreppsnivåer upptäcktes enskilda och gemensamma utsagor. Första nivån i analysen 

handlade om meningsenhet vilket innebar att lagom långa meningar och olika textstycken som 

innehållsligt hörde samman sammanfördes till en enhet. Därefter kondenserades dessa vilket 

innebar att det centrala i textens innehåll kortades ned så att textens kärna behölls. Den tredje 

begreppsnivån kallas kod och den kan ses om ett slags etikett som kortfattat beskriver 

meningsenhetens innehåll. Koder med närbesläktat innehåll kring uppdraget, förberedelser, 

genomförande och utbildningens upplägg sorterades och sammanföras till den fjärde 

begreppsnivå kategorier. Avslutningsvis sorterades de kategoriserade intervjusvaren in under 

utbildningsområdena digital kompetens, affärsmässighet, socialt företagande och skapandet av 

sociala föreningspooler. 

I ett andra steg utformades en digital enkät med frågor om hur deltagarna upplevt utbildnings-

innehållet och hur utbildningen påverkat föreningsarbetet. Innan deltagarna fick enkäten hade 

den först skickats till projektledarna, så att de skulle få möjlighet att lämna synpunkter på 

enkäten. Efter att de lämnat synpunkter och dessa beaktats, hjälpte projektledarna till med att 

distribuera enkätens länkadress till samtliga 319 personer som deltog i utbildningen digital 

kompetens. Den digitala enkäten (bilaga 3) bestod av ett antal frågor med flervalsalternativ. 

Några av frågorna hade även plats för öppna svar. Enkäten besvarades av 36 procent av 

deltagarna. Enkäten sammanställdes digitalt för att sedan ytterligare bearbetas statistiskt vilket 

även till stor del skedde manuellt då det var möjligt att korsbearbeta svaren och använda koder 

och rubriker i den kvalitativa innehållsanalysen. 

I ett tredje steg utformades ytterligare en digital enkät (bilaga 5) med frågor hur deltagarna 

upplevt utbildningen kring Affärsmässighet och socialt företagande. På samma sätt som 

tidigare hade projektledarna möjlighet att kommentera frågorna som skulle användas i enkäten. 

Även denna gång distribuerades enkätlänken till utbildningens deltagare inom respektive DF. 

Av de 302 personer som fått den svarade 73 personer vilket är en svarsfrekvens på 24 procent. 

Detta trots påminnelse och att svarstiden förlängdes ett par gånger. 

Ett fjärde steg var att vid två olika tillfällen ha ett timslångt samtal med projektets koordinator 

kring frågor som uppstått samt att få hans bild av hur projektet framskred. Det första samtalet 

ägde rum när utvärderaren kom in i projektet i början av det andra projektåret. Det andra ägde 

rum ett år senare. 
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Forskningsetiska överväganden 

Utvärderingen bygger på data insamlade genom intervjuer och enkäter. Deltagarnas utsagor har 

hanteras enligt de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet anger, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet och samtyckeskravet innebar att deltagarna informerades om utvärderingens 

syfte vilket skedde muntligt till projektledarna och skriftligt till de personer som deltagit i 

utbildningsinsatserna. I rollen som projektledare fanns ett ansvar att svara på frågor kring hur 

projektet förlöpte vilket innebar att de hade uppdraget att medverka. Projektets koordinator 

lämnade också information utifrån sin position kring hur projektet fortskred. Deltagarna i ut-

bildningssatsningen, anställda och deras styrelser hade ett frivilligt deltagande att svara på de 

två enkäterna. 

Konfidentialitetskravet innebar att alla uppgifter som fanns angående personerna som ingick i 

undersökningen gavs största möjliga konfidentialitet. Därför fingerades projektledarnas namn. 

Distriktsidrottsförbunden namngavs heller inte med syftet att minska igenkännligheten. De svar 

som skickades in av enkätdeltagarna i de olika distriktsidrottsförbunden, sammanfördes och 

bearbetades som en helhet för att enskilda individer inte skulle kunna identifieras av 

utomstående. Ett ytterligare krav som beaktades var nyttjandekravet vilket innebar att de 

uppgifter som samlats in om enskilda personer bara får användas för forskningsändamål och 

inte till kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER – LÄRANDE PÅ 
EN GEMENSAM ARENA 

När människor kommer samman uppstår ett lärande utifrån tidigare erfarenheter och genom 

samspel mellan andra människor. Idrottsrörelsen är en mötesplats där lärande uppstår genom 

att människor deltar i en social praktik, något som stöds utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Själva begreppet sociokulturell består av två delar, socio- som betyder samhällelig, vilket inne-

bär att det är kopplat till mänskliga gemenskaper och att det sker i interaktionen mellan män-

niskor. Den andra delen kulturellt betyder att kunskapen är infärgad och beroende av den kultur 

som den skapas i och är del i. Det kan beskrivas som att lärandet är invävt i en kultur och att det 

sker i ett historiskt sammanhang med betydelse på samhällsnivå (Dysthe, 2003). 

Samhället har förändrats genom historien. Människans sätt att handla och vara har förändrats 

genom bland annat teknisk utveckling, kultur och globalisering. Lundberg (1999) använder den 

engelske litteraturvetarens Raymond Williams uppfattning att kultur står i nära samband med 

samhälle och ekonomi. Williams menade att det finns olika kulturformer i samhället vilka han 

kallade för kvardröjande, dominerande och uppdykande kultur. Dessa sammanfaller med 

kulturepokerna tradition, modernitet och postmodernitet. De första kulturformerna uppstod 

under tidigare sekel medan postmodernitet framträdde under 1900-talets senare del. 

Den första kulturepoken tradition var en stark epok. Kyrkan var en stark makt i samhället över 

vad som var tillåtet eller inte och människor hade att följa dess lära. Barnen uppfostrades av 

föräldrar, skolan, och mor- och farföräldrar då dessa ofta levde nära familjen. Föräldrars yrke 

och den kultur som barnen växte upp i formade framtiden. Genom att barnen såg hur andra 

gjorde lärde sig att göra på liknade sätt. Det var vanligt att yrket gick i arv mellan generationer 

från far till son. Kvinnorna hade att sköta hem och barn. Under 1900-talets början påverkades 

människor starkt av det som skedde på orten och det kom även att påverka deras sätt att 

kommunicera. Även i dag finns denna kultur som en kvardröjande kultur. 

Moderniteten, den andra stora kulturepoken växte sig stark i samband med välfärdsstatens 

framväxt på 1940-talet. Sverige hade vid den tiden sluppit bli indraget i två världskrig och 

Europa var i behov av maskiner och kunnig arbetskraft. Industrialiseringen påverkade sam-

hället, mäniskor flyttade närmare städerna och bättre bostäder och levnadsförhållanden efter-

frågades. Tanken om folkhemmet betonades starkt genom makarna Myrdal och partitillhörighet 

blev en viktig angelägenhet för både arbetare och tjänstemän. Sverige växte och efter krigen 

utvecklades nationalism men även internationalism. i form av Nationernas förbund. Det blev 

viktigt att hjälpas åt, en strävan i moderniteten att skapa en bättre värld och att söka djupa för-

klaringar. Skolväsendet byggdes upp med en tydlig statlig central administration. Som en del i 

dagens samhälle finns moderniteten som dominerande kultur Lundberg (1999). 

Williams tredje, den uppdykande kulturen menar Lundberg är besläktad med kulturepoken 

postmodernitet vilken gör sin entré under 1970-talets senare del. Under 1980-talet blir den mer 

märkbar genom att den ställer tidigare begrepp och tankar på kant. Om moderniteten strävade 

efter helhet och att skapa enhetliga och övergripande system, handlar postmodernismen om yta, 

kaos, slump och att allt är föränderligt. Nationalstaten förlorar rum och globaliseringen ökar. 

Lundberg menar att vi idag lever i samtliga tre kulturer men eftersom vi tillhör olika genera-

tioner har vi olika tyngd i dessa kulturer. Det kan innebära att vi inte alltid förstår varandra. 

Olika åldrar och sociokulturell bakgrund kan innebära att människor förstår rådande diskurser, 

samhälls- och teknikutveckling på olika sätt. Det gamla vänds upp och ned och ett nytt tänkan-
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de och handlande kommer in (Lundberg, 1999). När människor ser sådant de inte förstår, finns 

en strävan att försöka förstå, genom att kombinera nya möjligheter. Ett obegripligt fenomen 

kan på så sätt lösas och samtidigt öka förståelsen kring andra fenomen. Det har blivit så mycket 

mer mångfacetterat att det inte längre finns en sanning som är allmängiltig. Tidigare sanningar 

kan behöva omprövas och vi behöver ständigt lära nytt för att hänga med i samhällsutveckling-

en. 

Ellström (1996) menar att lärande kan ses utifrån två principer som kan tolkas på flera sätt. 

Dels kan de tolkas som påståenden om faktiska förhållanden kring hur människor lär, dels kan 

lärande ses som ett uttryck för ett samhälles bildningsideal med normativa principer som väg-

ledande för utbildningspolitiken. Alvesson (1999) beskriver hur utbildningsdebattens vision om 

ökad jämlikhet och social rättvisa, handlat om att lärande setts som en ökad möjlighet att kunna 

minska utbildningsklyftorna i samhället. Formellt kan det ske genom särskilda utbildnings-

situationers ramar, som är planerade och målinriktade från samhället genom att erbjuda studier 

för alla, även vid sidan om arbetet. Den formella utbildningen har som mål att Sverige ska vara 

en ledande kunskapsnation med utbildning på hög nivå och en ökad konkurrenskraft. 

Lärandet kan även ske informellt genom det som sker i vardags och i arbetsliv via deltagande i 

informella utbildningar som studiecirklar, personalutbildning eller som i denna studie genom 

ett projekt som satsar på utbildning. Det informella lärandet kan också handla om att delta i 

olika nätverk där ett erfarenhetsbaserat lärande kan utvecklas genom mentorskap och coaching. 

Till största delen sker dock det informella lärandet spontant och omedvetet för individen 

(Alvesson, 1999). Mycket talar för att det är viktigt att hitta former för samspel mellan ett 

erfarenhetsbaserat lärande och ett teoribaserat lärande på ett liknande sätt som sker i en formell 

utbildning (Ellström, 1996). 

Oavsett om det är en formell eller informell utbildning har motivation och engagemang en av-

görande betydelse (Dysthe, 2003). Som deltagare i samspel med andra deltagare och med hjälp 

av olika fysiska verktyg som exempelvis dator och olika representationssystem som språk och 

symboler, är lärande en del av ett mer omfattande interaktivt system. I sociala sammanhang 

skapas ett grundläggande socialt lärande genom de språkliga kategorier människan använder 

sig av för att benämna världen. Genom att flera personer kan lite om mycket, så är lärandet 

distribuerat bland flera personer vilket innebär att människor är skickliga på olika saker vilket 

är nödvändigt för att skapa helhetsförståelse. Kommunikation mellan människor skapar socio-

kulturella resurser och kommunikation för dem vidare. 

Lärandet är medierat eller förmedlat då det används vid stöd eller hjälp i lärprocessen oavsett 

om det handlar om personer eller andra verktyg det vill säga artefakter i vidare mening. Dessa 

artefakter eller redskap kan vara både praktiska och intellektuella resurser. Praktiska redskap 

kan vara penna, anteckningsbok, dator och iPhone som har en rad inbyggda funktioner. Intel-

lektuella redskap kan till exempel vara tal- och skriftspråk, räknesystem, formler och regler för 

vetenskapliga begrepp. Genom redskapen kan vi få hjälp med att ta ”hand om” organisera, 

sprida och lagra lärande via olika informationskällor (Dysthe, 2003). 

I samspel med andra människor sker alltid ett lärande. Hur det sker kan bero på olika faktorer. 

Mötet med andra påverkas av vad vi själva bär med oss av tidigare erfarenheter likväl som de 

erfarenheter andra bär med sig färgar av sig i hur de bedömer oss och andra (Dysthe, 2003). I 

dagens samhälle möts människor med olika kön från olika kulturer och alla har olika förmågor.  
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Inom idrottsrörelsen liksom i andra typer av organisationer pågår ett lärande där människor 

hela tiden skaffar sig kunskaper. I lärprocessen är språket grundläggande eftersom språket och 

kommunikation är grundvillkor för att lärande och tänkande ska äga rum. Språket blir en viktig 

länk mellan mänskligt tänkandet och rådande kultur och blir en användbar läropotential som 

kan användas på olika sätt i inlärningssituationer. Genom lärandet blir vi deltagare i en 

praxisgemenskap där vi lär oss genom handlingsgemenskap i samverkan med andra (Dysthe, 

2003). Engeström (2001) menar att kunskaper som människor införskaffar inte alltid är säkra 

eller definierade. Människor tar till sig kunskap och lär sig på olika sätt men hur den tas tillvara 

kan variera liksom vilken nytta den får för en organisations förändringsarbete. 

Nilsson och Hultman (i Ellström, 2004) påpekar vikten av att processen som startas vid 

förändringsarbete måste hållas vid liv. Det förutsätter att alla medarbetare ställer upp på en 

förändring och vill vara delaktiga. De som deltar kan se projektet som en möjlighet att påverka 

och förbättra organisationen, medan andra kan känna sig omotiverade och se projektet som en 

extra arbetsbörda och därmed vara mot en organisationsförändring. En negativ inställning till 

förändringsarbete kan resultera i ett defensivt förhållningssätt vilket eftersträvar att upprätthålla 

rådande förhållanden. En annan hämmande faktor kan vara när anställdas delaktighet i lös-

ningar av ett arbetsplatsproblem inte tas till vara eller när ledningen inte stimulerar till lärande 

och utveckling inom organisationen. Hos anställda med kort utbildningsbakgrund och arbets-

uppgifter som ställer låga krav på kompetens finns risk för låg motivation kring lärande och 

utveckling av organisationen. (Senge, 1990 i Ellström & Hultman, 2004). 

Genom att ha bra förebilder kan vi lyckas med det som vi tror är omöjligt. När någon eller 

några går före och visar att det vi inte trodde var möjligt kan bli möjligt får det goda effekter. 

Det kallas Bannistereffekten, det goda exemplets makt, efter den brittiske löparen Roger 

Bannister som 1954 sprang en engelsk mil på under fyra minuter, vilket olika internationella 

tidskrifter hävdat att den mänskliga kroppen inte skulle klara av. Bannisters prestation bidrog 

till att det under de kommande två åren var femtio löpare som klarade av samma sak. Det 

Bannister visade var att en positiv förebild kan leda till att vi ser möjligheter och blir 

inspirerade och sporrade att själva vilja försöka (Angelöw, 2002). De goda exemplens makt 

fungerar inte bara inom idrotten utan även på arbetsplatsen liksom i våra egna liv. Genom att ha 

goda visioner, skapa arbetsglädje i ett positivt arbetsklimat där samarbetet fungerar kan vi 

skapa en arena för delaktighet där fler människor mår bra och får utvecklas på ett positivt sätt. 

För att ett lärande ska kunna ske är motivation en viktig drivkraft för att vi ska kunna ta till oss 

de nya krav som ett samhälle i ständig utveckling ställer. Men för att bli motiverad att göra 

saker vi inte tidigare gjort eller trott oss kunna göra behövs både positiva och bra förebilder. På 

arbetsplatsen handlar det till stor del om ett bra ledarskap som både kan skapa lärandetillfällen, 

ta vara på människors kompetenser, stötta och uppmuntra personal som kommer med nya idéer 

(Angelöw, 2002). Internet och övrig digital utveckling kan vara ett av flera moderna medier där 

enskildas idéer få komma till uttryck (Ellström & Hultman, 2004). 
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UTVÄRDERINGENS RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna som beskrivits i syftet och därmed sker en upp-

delning i tre huvudrubriker; Former för samverkan, Utbildningsdeltagarnas uppfattning om ut-

bildningens resultat och Måluppfyllelse enligt projektledare. 

Former för samverkan 

Former för samverkan tar upp hur projektledargruppen gemensamt arbetade fram olika model-

ler och metoder för att kunna skapa ett gemensamt utbildningsprogram. Under rubriken Den 

digitala projektplatsens uppbyggnad beskrivs innehållet i två digitala mötesplatser, en intern; 

Project Place och en extern; Attraktiv Arbetsplats. Dessutom handlar samverkansformer om 

projektledarnas syn på uppdraget att samverka i en utbildningssatsning. Under rubriken 

Projektledarna och projektet beskrivs förberedelser och genomförande av utbildningen. 

Den digitala projektplatsens uppbyggnad 
Under ett inledande skede av projektet skapades en gemensam intern digital mötesplats 

”Project Place” för att koordinator, projektledare och utvärderare skulle få tillgång det skrift-

liga material i form av bland annat dokument, upplägg och genomförande som tillkom under 

projektets genomförande. Även en extern digital mötesplats ”Attraktiv arbetsplats” skapades 

för att projektledarna skulle nå ut med sin information och ge möjligheter till respons från en 

intresserad allmänhet. 

Project Place - Den interna mötesplatsen 

Den interna mötesplasten var en projektarbetsplats som var professionellt och kommersiellt 

framtagen som ett hjälpmedel i projektarbetet. Genom projektplatsen Project Place fanns all 

information liksom arbete med projektet samlat. En viktig tanke var att den skulle vara en 

mötesplats för projektledare och koordinator med möjlighet att förmedla erfarenheter och 

granska innehåll kring planering och genomförande av projektet. Policytexter fanns på olika 

nivåer; överstatlig, nationell, kommunal och organisationsnivå. Kort innebar dessa nivåer att 

det finns några grundprinciper som kunde kopplas till projektets utförande. Texterna kunde ses 

som ett ramverk med överenskommelser om styrning, struktur, implementering, genomförande 

och utvärdering av verksamhet inom projektet. På en överstatlig nivå fanns EU dokument med 

riktlinjer för projektet, på en nationell nivå fanns några direktiv från myndigheter. Genom att 

granska de olika distriktens mappar kunde även spår av kommunpolitiska direktiv återfinnas på 

kommunal nivå som kunde handla om överenskommelser mellan kommuner och förbund. 

Material på organisationsnivå fanns det mest av, eftersom projektledarna själva till stor del 

medverkat i utbildningssatsningarna. Det innehöll bland annat information om olika utbild-

ningsinsatser. En tydlig markering var att alla slag av dokumentation som direkt berörde 

projektet, skulle läggas ut för att möjliggöra översikt och utvärdering av projektet. Genom att 

rubriksätta och sortera dokumentation under flikar med rubriker bidrog det till en tydlig bild av 

projektets framåtskridande. 

Mötesplatsen byggdes upp utifrån huvudrubrikerna PROJEKTÖVERSIKT, DOKUMENT, MÖTEN, 

ÄRENDEN, ARBETSUPPGIFTER och PERSONER. För att underlätta en efterforskning kring vad som 

varit och vad som pågick inom projektet fanns även underflikar med olika innehåll. Flikarna 

var strukturellt uppbyggda och under fliken PROJEKTÖVERSIKT fanns de två underflikarna PPT 

AF OCH FK, vilka förkortningar stod för arbetsförmedling och försäkringskassa. Den andra 

underfliken hade namnet, KOMMUNALT DRIVEN, SOCIALA FÖRETAG. 
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Under nästa huvudrubrik fanns fliken DOKUMENT med en underflik med rubriken GEMENSAM 

vilken användes som en gemensam flik för de fem distriktsidrottsförbunden. Dessutom fanns 

det ytterligare fem underflikar med namn på de fem distriktsidrottsförbunden. Under rubriken 

GEMENSAM fanns underflikar; BILDER, ESF (Europeiska socialfonden), INFORMATIONSMATERIAL, 

INSCANNADE FAKTUROR, INTRESSENTER, SÄLJARGUMENT, KOMPLETTERANDE LÄSNING, 

MJUKVARA PROGRAM, PROJECT PLACE INFO, PROJEKTET I MEDIA, PROJEKTLEDARTRÄFFAR, 

SKATTEFRÅGAN, TELEFONMÖTE, UTBILDNINGSMATERIAL samt ÖVRIGT. Under fliken ESF 

(Europeiska socialfonden) fanns material på överstatlig nivå. Utifrån Europeiska Unionens 

riktlinjer hade en allmän projekthandledning i ekonomi skapats på 27 sidor med tydliga punkter 

om ekonomiska villkor kring vad, hur och till vem det skulle rapporteras och redovisas. Under 

samma flik fanns projektansökan och beskrivning av projektet med dokument utvärdering och 

följeforskning. Under fliken INFORMATIONSMATERIAL och dess underflik ATTRAKTIV 

ARBETSPLATS var det möjligt för projektgruppen och utvärderaren att ta del av intern infor-

mation och påminna sig om projektets syfte och mål. Där fanns även de erbjudanden som 

skickats ut i form av intresseanmälan till föreningarna. De innehöll ord som kostnadsfritt, 

erbjudande om information och inbjudningar till utbildningar. Det stod tydligt att målet var att 

stärka branschen idrott och skapa attraktiva arbetsplatser genom att utveckla kompetens inom 

områdena Digital kompetens, Affärsmässighet och Föreningspooler. 

Vid årsskiftet 2009 och i snabb följd därefter utökades den digitala mötesplatsen genom att 

ytterligare underflikar skapades under DOKUMENT med underrubriker dagboksanteckningar, 

ekonomi, information, målsättningsplaner, möten, utbildningsträffar samt övrigt. Genom att 

granska projektets dokumentation kring Utbildning och träffar framgick det när och hur utbild-

ningar ägde rum samt hur många som deltog vid de olika tillfällena. Fliken övrigt innehöll 

studentuppsatser och annat som ansågs läsvärt kring idrottsfrågor. 

Under projekttiden kom fler flikar att läggas ut och några togs bort genom att innehållet flytta-

des. Några exempel under 2010 – 2011 var flikarna HALVTIDSKONFERENSEN I GIMO och IDÉER 

KONKRETA TIPS. Den första innehöll filmade föreläsningar från halvtidskonferensen liksom 

Power Pointpresentationer. Den andra fliken IDÉER KONKRETA TIPS innehöll anteckningar, 

processer och liknande som kan underlätta vid skapandet av föreningspooler. Även under 

denna fanns underflikar för vart och ett av distrikten. Innehållet varierade mellan de olika 

distrikten då det var projektledarna själva som bestämde vad de ville lägga in. Cissi har lagt 

upp flest dokument med bland annat titlar som; Inbjudan till olika tematräffar, Projektplan för 

en kommuns idrottsturism och Upplägg för processdagar. Dina hade bland annat lagt in stadgar 

från en föreningspool. Anna hade ett Avtalsförslag på ett gemensamt föreningskansli, Inbjudan 

till föreläsning och Rapport till ett föreningsrådsmöte. I Bertils distrikt fanns information om 

Arvsfonden i en kommun och Framtidshelg för en kommun medan Erik hade lagt in ett 

dokument om Föreningspooler färdigt för att undertecknas som en överenskommelse mellan 

arbetsförmedling och en förening vilken hade ett större förbund som huvudman. Det fanns även 

en ytterligare flik MALLAR FÖR IDROTTSSERVICE. Det innehöll fakta om en föreningspool och ett 

Uppdragsavtal med Korpen samt Priser och tjänster ISAB och idrottsservice. 

Sammanfattningsvis fanns det en stor kunskapsbank uppbyggd under samtliga flikar vilket gett 

hela projektgruppen möjlighet att använda det gemensamma materialet och dessutom få en bra 

översikt. Genom att det funnits både gemensamma och egna flikar har varje projektledare 

kunnat bygga upp sin egen bas och det har varit lätt att ta del av det gemensamma materialet. 
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Attraktiv Arbetsplats - Den externa mötesplatsen 

Den externa mötesplatsen Attraktiv arbetsplats skapades på Västerbottens idrottsförbunds 

hemsida och var tillgänglig för alla intresserade av projektet. 

De aktuella dokumenten granskades utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka insatser/aktiviteter genomfördes? 

 Vilka särskilda händelser och erfarenheter beskrevs?  

För att lättare nå ut till idrottsföreningarnas aktörer och övriga intressenter, skapade projektet 

en öppen webbplats med namnet Attraktiv arbetsplats, www.attraktivarbetsplats.se. På webb-

platsen presenterades nyheter inom idrottsområdet, kalender kring aktiviteter, samverkan, digi-

tal kompetens, dokumentation, utbildningar och träffar samt möjlighet att använda bloggverk-

tyg och Twitter. På webbplatsen kunde projektdeltagare men även övriga intresserade läsa 

information om träfftider, innehåll och hur aktiviteterna genomfördes. Projektets idé beskrevs 

och webbplatsen uppdaterades fortlöpande med utbildningserbjudanden, bloggar, Facebook, 

dokumentbank, information om föreningspooler och kontaktinformation till projektets huvud-

aktörer. Genom Blogg, Twitter och Facebook kunde alla som var intresserade följa projektet 

och komma med synpunkter. Webbplatsen innehöll även information från de olika distrikts-

idrottsförbundens projektledare och den webbansvarige informatören. Det gav dem bra möjlig-

het att få ut information kring projektet samt att läsarna genom blogginlägg fick möjlighet att 

delta i diskussionen. Genom att sprida kunskap kring projektet och skapa nyfikenhet fanns en 

förhoppning att människor skulle bli intresserade och delta i utbildningssatsningarna. 

Allteftersom projektet fortskred uppdaterades den externa webbplatsen för att under det sista 

projektåret bli mer fullständig genom att genomförda utbildningars material som powerpoint-

presentationer och även inspelade filmsekvenser tillfogades. En person ur styrgruppen var an-

svarig för hemsidan och att fortlöpande uppdatera information om Projektets idé, Samverkan, 

Digital kompetens, Föreningspooler, Affärsmässighet samt Kontakta oss. Under Projektets idé 

presenterades projektet som ett projekt som primärt vänder sig till anställda inom idrotten och 

deras arbetsgivare, det vill säga idrottsföreningars styrelser i de deltagande distriktsidrottsför-

bunden. Även projektets styrgrupp presenterades. Samverkan tar upp att det är ett samarbets-

projekt och utvecklingspartnerskap vilket innebär att de arbetar med olika organisationer som 

bidrar till projektets genomförande. Digital kompetens handlar om hur idrotten kan utnyttja 

sociala medier och innehåller en guidad visning av möjligheterna med Google Docs. Där finns 

även filmer som visar hur digitala dokument kan delas och Power Point presentationer som har 

använts under utbildningarna. Dessa visar möjligheterna med Google, digital kompetens, 

marknadsföring och kommunikation samt sociala medier. Föreningspooler förklarar vad en 

föreningspool är och att det finns olika modeller. Affärsmässighet innehåller ett bildspel från en 

storföreläsning samt tar upp vad affärsmässighet handlar om inom idrottsföreningar. Det finns 

även ett presentationsmaterial som visades på ett av distriktens seminarier om idrott som till-

växtfaktor. 

En av projektledarna Erik, startade en blogg oktober 2009 attraktivarbetsplats.wordpress.com. 

Under de följande månaderna gjordes sammanlagt tre inlägg med totalt 13 svar. Dessa handlade 

bland annat om; Föreningskunskap kan vara en bristvara, Idrottens ekonomiska utmaningar och 

idrottens digitalisering, samt Ideellt arbete ökar enligt en undersökning från Ersta Sköndals 

högskola. Ytterligare en blogg startades av Dina. Den handlade om Idrottens kommersialisering 

- hot eller en möjlighet. Hon ställde frågan om den kommersiella idrotten kunde ses som ett hot 

http://www.attraktivarbetsplats.se/
http://attraktivarbetsplats.wordpress.com/
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mot en ideell och en demokratiskt uppbyggd verksamhet som är kärnan i svensk idrott. De-

batten startade med att Dina tog upp att det idag finns fler aktörer på idrottsmarknaden än tidig-

are och att den traditionella idrottsrörelsen inte längre hade kvar monopolet på att sälja idrott. I 

bloggen togs även frågan om affärsmässighet upp som en viktig fråga då idrottsrörelsen är med 

och bygger upp samhället, då idrott handlar om att ta ansvar, stötta och bry sig om varandra. 

Dina ansåg att det skulle kunna gå utmärkt att kombinera ideell och mer affärsinriktad verk-

samhet i en förening. Hon gav exempel på affärsinriktade verksamheter. Det kunde handla om 

alltifrån att sköta campingen, kaféer, anordna klätterläger, arbeta med teambuilding till att ha 

forsränningsaktiviteter och annat som kan ge intäkter till en ideell verksamhet. Hon skrev att 

det samtidigt är viktigt att fortlöpande utveckla den ideella verksamheten. Dina skrev även att 

det är viktigt att föreningar blir mer självfinansierade, så att beroendet av bidrag minskar. En 

effekt av en mer självfinansierad verksamhet skulle göra den mindre sårbar eftersom verksam-

heten inte skulle behöva falla med minskade eller indragna externa bidrag (Attraktiv arbets-

plats, 2009). 

Under det andra projektårets gjordes 12 blogginlägg, med totalt 71 svar. Inläggen innehöll 

debattväckande innehåll om idrottens ekonomi, införandet av föreningsskatter, moms, kommer-

sialisering som hot eller möjlighet, en ökning av ideella krafter och andra tankeväckande blogg-

inlägg. Ett inlägg löd:  

Projektet Attraktiv arbetsplats gör det möjligt för oss projektledare, våra distrikts idrotts-

förbund och föreningar att se med nya ögon, lära oss av varandra och fylla på med energi 

för att jobba med utveckling och våga lära nytt.  

Ett svar från en gästbloggare tillika utbildningskonsulent på SISU handlade om värdegrunden 

och att aldrig ge avkall: 

att inte tillåta sig rucka på vår övertygelse om idrottsrörelsen som en tillåtande och 

respekterande arena. 

Inlägget fortsätter med att alla anställda inom idrotten, alla ideella ledare, barn och föräldrar är 

medlemmar i idrottsfamiljen vilka är med och formar den nya tidens idrottsrörelse fast ingen 

riktigt vet hur det kommer att se ut i framtiden: 

Oavsett hur vi väljer att forma den och oavsett hur organisationsformen ter sig är jag 

säker på att så länge tanken och idén lever om en idrott när den är som allra bäst kommer 

också idrotten att vara en fantastisk plats att fostras i, verka inom, arbeta inom och kämpa 

för. 

Ett annat inlägg tar också upp värdegrunden genom att ställa frågan för vilka föreningen är till 

för och vad de vill uppnå med verksamheten. Inlägget tog upp vikten av att som aktiv före-

ningsledare ställa frågan vilka värderingar verksamheten grundar sig på. Ofta kretsar det 

huvudsakliga arbetet kring att få arbetet att ”gå runt” genom att söka personer som är villiga att 

ta på sig föreningsarbete inom idrotten. Inläggen handlade även om nyttan med förenings-

pooler. 

Under det tredje projektåret 2011 var det sju blogginlägg med totalt 20 svar som bland annat 

handlade om idrott som tillväxtfaktor, momsen och tanken med föreningspooler. Tanken att 

samverka är betydelsefull inte minst för att idrottsföreningen ska överleva och att skapa mer 

idrott och arbetstillfällen. Innehållet i bloggandet får representeras av en av projektledarna, 

Erik: 



 

17 

 

 Om du vill konsumera administration eller vaktmästarsysslor så kan många människor 

det och ännu fler kan lära sig det. Det unika med föreningspoolstanken är att det är en 

struktur som byggs för att fler ska kunna göra/skapa mer idrott och för att individer ska 

växa och få jobb. Den har dessutom en non-profit inriktning där allt överskott återinvest-

eras i verksamheten. 

I slutet av projekttiden flyttades den dåvarande hemsidan Attraktiv arbetsplats som Västerbott-

en idrottsförbund lagt upp. Istället skapades en ny hemsida genom Riksidrottsförbundets 

hemsida dit materialet succesivt flyttades över som en del under Västerbottens idrottsförbund 

(www.rf.se/RFdistrikt/vasterbotten). Under fliken Projekt lade materialet kring Attraktiv 

arbetsplats, (www.rf.se/RFdistrikt/Vasterbotten/Attraktivarbetsplats1/Attraktivarbetsplats/). 

Sammanfattningsvis har allt material som arbetats fram inom projektet, policytexter på olika 

nivåer, mötesprotokoll, utbildningsmaterial som powerpointpresentationer, inspelade föreläs-

ningstillfällen och internrapportering funnits på den interna mötesplatsen Project Place. 

Mycket av det materialet som varit användbart för utbildningsdeltagarna har även lagts ut på 

den externa mötesplatsen Attraktiv Arbetsplats för att de som utbildats inom projektet lätt ska 

kunna använda materialet på nytt. Båda de digitala mötesplatserna har haft en tydlig struktur 

utifrån sitt ändamål. På den interna mötesplatsen fanns material som var ägnat åt redovisning 

av projektet medan den externa mötesplatsen haft bloggen som ett verktyg att väcka intresse 

och debatt. Under det andra året nådde antalet blogginlägg med svarsinlägg sin kulmen. Under 

samtliga tre år handlade blogginläggen om ekonomiska frågor, värdegrunden och sist men inte 

minst nyttan med att bilda föreningspooler. 

Projektledarna och projektet  
För att ta reda på hur projektledarna beskriver Uppdraget samt Förberedelserna och genom-

förandet av utbildningsinsatserna intervjuades först de fem projektledarna. 

Uppdraget 

Vid intervjuerna framkom att samtliga fem projektledare arbetat heltid i projektet och varit 

anställda av sitt distriktsidrottsförbunds på heltid med hjälp av de resurser som EU bidragit med 

till projektet. Projektledarna har alla olika bakgrund. De har olika erfarenheter av tidigare 

arbeten som butikschef, aktiv idrottare, arbetsförmedling och idrottsförbund och det fanns även 

bland projektledarna erfarenheter av att ha drivit projekt tidigare. Samtliga hade visioner som 

väl överensstämde med projektets mål att bilda minst en föreningspool i varje distrikts 

idrottsförbund eller som Erik uttryckte: 

Uppdraget är ju vårat absoluta slutmål, att få till en föreningspool i varje län/…./ och det 

försöker vi hela tiden bära med oss i dom här utbildningarna vi gör.  

Projektledarna ser möjligheter i bildandet av föreningspooler i form av ökad samverkan mellan 

enskilda arbetstagare och föreningar. Arbetsplatsen kan bli mer spännande och utvecklande 

genom att det satsas på utbildning inom projektet och genom att föreningsarbetarnas olika kom-

petenser kommer till användning. Genom att bilda föreningspooler skulle större enheter i form 

av ett föreningarnas hus gynna både enskilda föreningar och anställda och ideellt arbetande 

personer eller som Dina uttryckte: 

viktigt att man har en arbetsplats där det finns kolleger och andra där man kan dela både 

luncher, idéer och samverka naturligtvis. Att få komma med min laptop från lilla 

föreningen och ställa mig att jobba med dom andra här i ett föreningarnas hus… 

http://(www.rf.se/RFdistrikt/vasterbotten)
http://www.rf.se/RFdistrikt/Vasterbotten/Attraktivarbetsplats1/Attraktivarbetsplats/
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Ett viktigt uppdrag var att minska antalet ensamarbetande samt att styrelser och anställda lär 

känna varandra, vilket kan ske genom gemensamma utbildningar. Projektledarna påpekande 

vikten av att utbildningsinsatserna i stort skulle riktas samtidigt till styrelser och arbetstagare. 

Ibland var det viktigt att rikta dem mot enbart styrelser för att de skulle kunna stötta varandra i 

arbetsgivarrollen. Genom att utbildas tillsammans kunde de hitta möjligheter att bilda nya 

nätverk eller som Bertil uttryckte: 

....föreningar som tagit på sig rollen att vara arbetsgivare behöver den kompetens-

utveckling de kan få, vad det än är. 

Projektledarna var överens om att det vid många föreningsarbetsplatser fanns anställda som 

hade få eller inga arbetskamrater. Därför sågs samverkan mellan idrottsföreningar som en 

möjlighet att undvika ensamarbete eller som Anna uttryckte: 

Det finns så mycket ensamarbete/…./jag ser att den här möjligheten att kunna få fler att 

arbeta tillsammans, att man också kan nyttja gemensamma lokaler, även om jag jobbar 

för mitt lilla IF så har jag ändå arbetskamrater. 

Genom att bilda större enheter skulle ensamarbete kunna undvikas och idrotten skapa resurser 

för att bättre ta hand om anställda och erbjuda bättre anställningsvillkor. Projektledarna poäng-

terade att det var viktigt att arbeta mot målet, att alla anställda ska känna stolthet över sitt arbete 

och idrottsföreningen. Dina var med sitt svar representativ för gruppen: 

Vi har en hel del att arbeta med inom idrotten alltså att ta hand om våra anställda, fokus 

på individen å komma bort från verkligheten med ensamarbete, det handlar väldigt 

mycket om utbildningsinsatser och att förändra en struktur... 

Tanken om ett förlängt öppethållande även under kvällstid, var annat som sågs som en möjlig-

het med föreningspoolen. Alla var överens om att det tar tid att starta föreningspooler eftersom 

utredning av möjligheter och hinder ger bättre förutsättningar att lyckas. När pooler skapas be-

hövs ekonomiska resurser, precis som vid vilket annat företag som helst. Finns det inte pengar 

behövs lobbyverksamhet och en lösning kan vara bidrag från kommunen. Bertil förklarade: 

Idrotten har ju på nåt vis resonerat alla år att man inte har några pengar.. ingen idé att 

starta om man ändå inte har några pengar. Man är ute och pratar och lobbar för att leta 

pengar. Det kan finnas lösningar … kommunen vara en stor del i det här 

För att sätta sig in i arbetet och stötta varandra utvecklades samarbetet mellan projektledarna. 

De kunde även få stöd av SISU Idrottsutbildarna. Det var vanligt att projektledarna i möten 

med olika föreningar fick frågor som sedan diskuterades med kollegorna i distriktsidrottsför-

bundet och i projektgruppen. Dessutom fick de indirekt hjälp av idrottskonsulenterna som 

kunde berätta om utbildningssatsningen och föreningspooler i samband med att de gjorde 

föreningsbesök. Det ledde till ett ömsesidigt utbyte eller som Bertil uttryckte det: 

får jag frågor.... då kan jag ta hem ett uppdrag ....då levererar jag och så får dom andra 

leverera det sen när jag har levererat till dom så att säga. 

Några av projektledarna hade dessutom möjlighet få viss administrativ hjälp med att boka 

lokaler eller korrigera blanketter för rapportering. Samtliga såg som sitt uppdrag att hjälpa 

styrelser/arbetsgivare genom att vara bollplank och hjälpa till med att knyta ihop den bransch-

kunskap som finns för att bilda nätverk via arbetsförmedling och Coompanion. 



 

19 

 

De projektledare som innan projektstarten arbetade inom idrottsrörelsen, ansåg att arbets-

uppgifterna hade förändrats men att det var viktigt att vara flexibel vilket Dina uttryckte: 

Idrottsrörelsen kan vara väldigt flexibel, man måste va beredd att förändra mycket men 

trivs man med det är förändringar inget problem. 

Projektledarna gav uttryck för att de upplevde det positivt att få koncentrera sig på projektet 

inte minst i den uppsökande verksamheten och att tillsammans skapa utbildningsinsatser. Några 

hade längre resor till föreningarna men de ansåg att det uppvägdes av det positiva i möjligheter-

na, att skapa nya kontakter. Cissi uttryckte följande: 

Tidigare rätt spretigt att arbeta som konsulent. Som projektledare, då har jag fokus på 

enbart det som vi gör i projektet, även fast det är många olika delar, känns det som allt 

går lite hand i hand. 

Alla ansåg att det var viktigt att formulera strategier så att de pooler som skapats under projek-

tet även skulle fortleva efter projektets slut. Att ha en bra verksamhetsidé och tänka igenom 

föreningens budget ordentligt sågs som en stor utmaning eller som Cissi uttryckte det: 

De måste själva börja tänka hur vi kan vara så pass affärsmässiga så vi faktiskt kan få det 

här att fortleva efter projektets slut.  

Sammanfattningsvis såg projektledarna att det finns bra möjligheter i bildandet av förenings-

pooler. Det kan leda till att fler anställda inom idrotten får arbetskamrater, utbildning och en 

tryggare anställning, att öppettiderna skulle kunna utsträckas till att hålla öppet även under 

kvällstid. Projektledarna var eniga om att poolbildande tar tid och ekonomiska resurser i 

anspråk. Därför att det viktigt att formulera strategier som håller även efter projektets slut, lik-

som att ekonomiska resurser avsätts för att poolerna efter att projektets avslut ska fortleva. Bra 

verksamhetsidéer är centrala för att poolerna ska bli självgående efter projektets slut. 

Förberedelser och genomförande 

För att hitta en gemensam utgångspunkt för projektet behövde projektledarna förbereda sig och 

tillsammans skapa en utbildning som därefter skulle marknadsföras. Genom olika former av 

samarbetsmöten skapades nya kontakter och stödformer. Marknadsföringen skedde genom 

inspirationsträffar där kommuner och idrottsföreningar bjöds in. I arbetet med att lägga upp en 

gemensam utbildning för DF diskuterades innehållet fram i projektgruppen. Projektledarna 

redogjorde även för sin uppfattning om samverkan och att genomföra utbildningen. 

Samarbetsmöten och inspirationsträffar 

För att få igång ett samarbete mellan de olika intressenterna, träffade projektledarna distriktens 

länsidrottschefer. Vid det första samarbetsmötet deltog även några av distriktsidrottsförbundens 

ekonomiansvariga samt ytterligare utvalda personer från respektive DF. För att komma igång 

med samarbetsmöten användes så kallade kickoffträffar som ett sätt att bjuda in samarbets-

partners som Coompanion, Almi och Arbetsförmedlingen. De var intresserade av projektet 

eftersom de hoppades att det med tiden skulle bidra till att skapa nya arbetstillfällen. Efter en 

första kickoff-träff följde flera samarbetsmöten mellan koordinator och projektledare. Samtliga 

projektledare liksom projektets koordinator upplevde dessa möten som viktiga. Projektledarna 

fick tid att lära känna varandra och dela med sig av tidigare erfarenheter och kunskap. De fick 

även utbildning. 
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Genom samarbetsmötena ansåg projektledarna att de hade en form av stöd i sitt arbete genom 

att de kunde stötta varandra i gruppen och vara varandras bollplank. De upplevde att de hade ett 

öppet klimat, där det fanns ett givande och tagande utifrån de olika kompetenser som fanns 

inom gruppen. Efter ett par möten upptäckte de att det även fanns dold kunskap, att en del hade 

mer kompetens än de visat i början. De var bra på att berömma varandra och uttryckte att det 

inte fanns någon prestige i projektgruppen eller som Cissi uttrycker det: 

Det finns ingen prestige i projektgruppen.... ja att man liksom tjuvhåller på sina kun-

skaper eller nåt, för att man ska göra ett bättre resultat i sitt distrikt eller nånting. Det 

finns absolut inget sånt i projektgruppen så det tycker jag är jätteskönt. 

De påpekade att vikten av att ha högt i tak och att det personliga mötet var viktigare än att bara 

ha kontakt via telefon och nätet. Anna sammanfattade det så här: 

Allas kunskap behövs och ingen ska behöva känna att de framhäver sig själva. Det är en 

vinning att få arbeta i fem så olika distriktsidrottsförbund och lära av varandra, vi har 

olika bakgrund och mycket att ge varandra. Det personliga mötet där man verkligen sätter 

sig ner och har en process och bollar kring ... blir inte riktigt samma sak som när man 

arbetar med telefonmöten och via mailkontakt. 

På distriktsidrottsförbundsnivå fanns det i början av projektet olika stöd. Projektledarna menade 

att förutsättningarna mellan de olika distriktsidrottsförbunden var olika och behovet av att 

stämma av hur det gick kunde variera. Ett stöd som nämndes var att frågor från projektledarna 

kunde även lyftas till länsidrottschef liksom till koordinatorn. I början av projektet upplevde 

projektledarna att rollfördelningen var otydlig när det gällde vem som var deras chef. Det 

åtgärdades genom att det klargjordes att personalansvaret skulle ligga på respektive DF medan 

projektansvaret skulle ligga på koordinatorn. Genom att ordna mer tid för avstämningsmöten 

skapades möjligheter till tätare avstämning kring projektets förlopp, vilket kom att innebära att 

det blev en bättre stöttning till projektledarna och de fick möjlighet att vara varandras boll-

plank. Under intervjuerna framkom att koordinatorn inte styrde hur gruppen skulle arbeta. Trots 

att de insåg att det var ett aktivt val från hans sida kunde det ibland vara lite jobbigt eller som 

Anna uttryckte: 

I början i en viss frustration.... det hade vart skönt om han satt ner foten.. men när jag ser 

i backspegeln blev det väldigt bra. 

Pia utryckte det på följande sätt: 

en medveten strategi att inte lägga något slags facit över oss, att så har ska det vara. Han 

kan tänka att vi behöver den här processen.... Vi behöver processa oss fram, så att han 

inte lägger fram något slags rätt och fel. 

För att väcka ett intresse hos föreningar för projektet skapade projektledarna tillsammans ett 

gemensamt upplägg med inspirationsträffar riktade i huvudsak mot föreningars styrelser och 

anställda, arbetsförmedling och representanter från olika områden inom kommunen. Inbjudan 

skedde med hjälp av skatteverkets listor över aktuella idrottsföreningar vilka uppdaterades med 

hjälp av SISU-konsulenter inom distrikten som hjälpte till att sortera uppgifterna för att få fram 

aktiva föreningar. Men det var inte helt enkelt att veta vilka föreningar som var aktiva. När 

projektledarna skulle väcka kännedom om projektet och kontakta föreningarna inom respektive 

DF upplevdes det som komplext. En orsak kan vara att, som Erik uttryckte, den ekonomiska 

krisen som medfört att antalet föreningar minskat: 
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Jag fann 97 föreningar som hade anställda när jag började kartlägga men när krisen slog 

till… under det första halvåret på projektet försvann ganska många föreningar med an-

ställda. Företagen drog in sponsorpengar vilket gjorde att många föreningar fick det 

jäkligt tufft. Antalet anställda inom föreningslivet nästan halverades. 

Via distriktsidrottsförbundens ordförande skickades e-post ut med inbjudan till inspirations-

träffar för föreningarnas styrelser och anställda. I Eriks DF kom ett 70-tal personer, hälften 

anställda och hälften styrelseledamöter. Trots att endast föreningar där det fanns anställda 

bjudits in kom även personer från föreningar som enbart sköttes av ideella krafter. Erik berätta-

de att deras medverkan fick honom att inse att även dessa föreningar hade behov av utbildning 

vilket innebar att även de bjöds in. Han såg även de helt ideella föreningarna som en viktig 

målgrupp och framtida kund i en föreningspool. 

Ett ytterligare sätt att sprida information om träffarna var att projektledare följde med på de 

träffar som SISU-konsulenter bokat in, för att där presentera och marknadsföra utbildningarna 

och tanken med föreningspooler. Genom detta kom Erik i kontakt med ytterligare 50 personer. 

Han märkte ganska snart att de föreningar som fanns på mindre orter hade det ekonomiskt tufft 

eftersom föreningsunderlaget oftast byggde på färre antal medlemmar. Genom att kontakta 

kommunerna inom distriktet fick han reda på att det fanns ett intresse för att starta 

föreningspooler. Bildandet av föreningspooler upplevdes viktigt, inte minst för att små 

föreningar skulle bli mindre sårbara: 

Nu ska det bygga på ideella krafter vilket gör att vissa föreningar nästan står och faller 

med en uppsägning. En pool skulle göra det mindre sårbart. 

Anna arbetade utifrån Statistiska Central Byråns, SCB: s, statistik över anställda inom distrikts-

idrottsförbundets idrottsföreningar. Genom att ta hjälp av distriktsidrottsförbundets konsulenter 

fick hon hjälp att uppdatera listorna över anställda. Via konsulenternas kontaktnät skickades 

inbjudningar som presenterades på distriktsidrottsförbundets webbplats. Dessutom skickades 

personliga mail till kontaktpersonerna i föreningarna. Genom att via kommunen bjuda in både 

anställda och förtroendevalda, fick hon kontakt med föreningsanställda och kulturföreningar. 

Hon besökte ett tjugotal föreningar som bedrev femton olika idrotter. Anna arbetade även med 

att försöka samordna mötestillfällen tillsammans med SISU:s redan planerade träffar, vilket 

resulterade i sju uppstart - och inspirationsträffar. Vid varje träff deltog mellan åtta till tjugofem 

personer, hälften styrelsemedlemmar och hälften anställda. Genom detta arbete hade hon under 

senare delen av 2009 lyckats informera 61 föreningar på sex olika platser. 

Bertil, som hade tio kommuner inom sitt DF berättade att de mindre kommunerna hade god 

kännedom om föreningarna på orten. Han trodde att det berodde på att föreningslivet har stor 

betydelse på de mindre orterna. På större orter som städer finns oftast de större föreningarna 

men Bertil upplevde att de inte fanns samma kännedom om föreningarna. För att få ut 

informationen om projektet vände han sig till de olika föreningarnas styrelser genom att skicka 

brev, nyhetsbrev och mail. Han besökte även föreningar för att informera dem muntligen. För 

att få ytterligare spridning av information om projektet abonnerade projektledaren en så kallad 

Vikingbåt under en dag. På så sätt kunde han nå många personer på en gång, då dagen innehöll 

inspirationsföreläsningar och ett par seminarier på vardera en halvtimme. Deltagare som ville 

arbeta med utveckling fick med sig marknadsföringsmaterial så de kunde diskutera resans 

innehåll med respektive styrelse. Arrangemanget gav ringar på vattnet, deltagarna åkte hem och 

berättade för de andra vilket ledde till att föreningar ville att Bertil skulle besöka dem. 
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Cissi använde Skatteverkets register för att skicka ut inbjudan. Hon sökte epostadresser, hade 

personliga kontakter och gick via konsulenters föreningsbesök samt lämnade ut information till 

de personer som besökte hennes arbetsplats. Även för Cissi fanns det svårigheter att få en bild 

över antalet aktiva idrottsföreningar: 

Vi hade ingen riktigt bra heltäckande bild av vilka föreningar som faktiskt har anställda 

idag… fanns ett register via Skatteverket där man kan se vilka som har haft anställda… 

men den var inte jättebra uppdaterade… vissa föreningar saknades.. vissa hade inte 

längre anställda.. men den var ändå en bra grund. 

Totalt var det mellan sextio till åttio föreningar som visade intresse för projektet men en del av 

dessa hörde av sig och meddelade att det inte passade att medverka vid erbjudet tillfälle. Från 

början planerades för två tillfällen på dagtid samt två på kvällstid men ett av dessa blev inställt 

då det var för få anmälda deltagare. Vid utbildningstillfällena var de flesta deltagarna för-

eningsanställda. Cissi hade förväntat sig att fler förtroendevalda skulle komma på kvällstid men 

de valde istället dagtid vilket hon trodde kunde bero på att några av dem arbetade skift eller var 

arbetslösa. 

Eftersom förutsättningarna för uppdraget varierade mellan distriktsidrottsförbunden kom det att 

påverka hur tiden användes. Antalet kommuner inom distriktsidrottsförbunden varierade mellan 

fyra till fjorton, liksom den geografiska spridningen och föreningarnas storlek. Det innebar att 

information och utbildning inte alltid kunde ske på plats. För att hålla projektets kostnader nere, 

låg det även i förberedelserna att söka utbildningslokaler som kunde lånas utan kostnad samt 

undersöka utbildningsbehov på mindre orter gentemot att lägga utbildning på större orter. 

Kostnader fick vägas in och för en del kunde den större samordnade informationen och utbild-

ningen i tätort medföra högre resekostnader. För att lösa det beslutades att projektet skulle 

betala resebidrag för de deltagare som hade minst tre mil att resa till utbildningsorten. 

Dina hade först skickat ut en öppen inbjudan till föreningarna. Utifrån distriktsidrottsförbundets 

geografiska uppbyggnad kom tonvikten att läggas på anställda och styrelser från sex utvalda 

kommuner vilket innebar ett hundratal deltagare. Anledningen var att Dina snabbt blev 

medveten om att det skulle vara svårt att få ideellt arbetande att delta i en inspirationsträff om 

de måste resa ett par mil en vinterkväll. För att de utvalda kommunernas idrottsföreningar 

skulle kunna komma till träffarna erbjöds resebidrag. De valda kommunerna hade en 

geografisk spridning men avståndet mellan dem var någorlunda rimligt för att sprida projektets 

mål. Dina sökte upp ett antal föreningar, informerade och uppmanade dem att medverka i 

projektet. Dinas mål var att skapa en personlig kontakt även när broschyrer lämnades ut, vilket 

kändes viktigt inför de planerade inspirationsträffarna. 

För samtliga projektledare och koordinatorn har samarbetsmötena varit viktiga, inte minst för 

att de i ett inledningsskede skulle lära känna varandra och dessutom komma att bli varandras 

bollplank. Koordinatorn hade inte ett personalansvar men däremot ett projektansvar. Projekt-

ledarna fick själva pröva sig fram utan att han styrde dem. Samtliga hade olika arbetsförut-

sättningar utifrån sitt distriktsidrottsförbunds geografiska läge och storlek liksom utifrån sina 

tidigare yrkeserfarenheter. Samarbetsmöten i form av avstämningar inom projektgruppen var 

viktiga då projektledarna gav varandra stöd och råd. 

Sammanfattningsvis har ett flertal samarbetsmöten genomförts där projektledarna upparbetade 

kontakter med samarbetspartners som Coompanion, Almi, arbetsförmedlingsrepresentanter och 

ett par av kommunernas förvaltningar. Genom dessa samarbetspartners och möten har projekt-
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ledarna fått stöd. De har även upplevt att de fått ett stöd av att ta del av projektgruppens samla-

de kompetens och olika kunskapsområden. De hade haft ett öppet klimat och varit bra på att 

berömma varandra och inte konkurrerat med varandra. I början upplevde de koordinatorns roll 

som frustrerande men med tiden upplevde de att processen var viktig och den skulle få ta sin tid 

och inte styras uppifrån. 

Inspirationsmötena har varit viktiga då dessa knöt kontakter mellan idrottsföreningar inom 

distriktet. Det var även viktigt att skicka ut information till alla idrottsföreningar, eftersom de 

var viktiga som målgrupp och framtida kunder i en föreningspool. Dessa inspirationsmöten 

lades till största del på kvällstid och deltagare med längre resvägar har kunnat få milersättning. 

Ett bra samarbete skedde tillsammans med SISU-konsulenter då de kunde hjälpa till att presen-

tera och marknadsföra utbildningarna och tanken med föreningspooler, något som även skedde 

under genomförandefasen. 

Projektledarnas uppfattningar om verksamheten och utbildningens genomförande 

Projektledarna arbetade alla heltid i projektet och utförde arbetet utifrån olika förutsättningar 

genom att distriktsidrottsförbundens geografiska läge, storlek, antal kommuner och föreningar 

varierade. Samtliga hade fått tillgång till en leasingbil så att de lätt skulle kunna ta sig fram till 

mötes- och utbildningsplatserna. De hade även mobiltelefon vilket underlättade kommuni-

kationen emellan projektledarna och övriga som ville nå dem. En del distrikt var geografiskt 

vidsträckta medan andra var mindre men istället mer föreningstäta, vilket gjorde det svårt hinna 

med att besöka alla föreningar. Projektledarna påpekande att de lärde sig att prioritera för att 

arbetstiden skulle räcka. Bertil förklarade att han prioriterade genom att välja att satsa på orter 

där idrottsföreningar var lätta att nå. I början av projektet tog resandet för Erik en stor del av 

tiden i anspråk. Eftersom han tyckte arbetet var så roligt, var det i början av projektet extra 

svårt att inte arbeta för mycket men när han började skriva upp utförd arbetstid inklusive restid 

blev han medveten om att det var viktigt att kompensera med lediga stunder. 

Cissi upplevde att tiden räckte till trots att det var mycket att göra och mycket nytt att sätta sig 

in i. Att hitta former av för samsyn om projektets ramar och anpassa dem efter ett lokalt per-

spektiv tog tid och hon hade gärna sett att det funnits ett par ytterligare timmar varje vecka till 

projektarbete. En stor del av Dinas arbetstid gick åt till resor mellan de olika föreningarna. 

Vissa av resorna kunde ta 4 - 5 timmar enkel väg. Hon menade att om restiderna varit kortare 

skulle hon kunnat lägga ner mer tid på fler besök. Annas åsikter liknade de övriga projektledar-

nas, och kan uttryckas med att det är lätt att få för mycket att göra och att det är viktigt att 

planera sin arbetstid:  

ju mer man jobbar, ju mer kontakter man tar, ju mer jobb får man. Så vad ska man säga 

räcker? Man skulle kunna jobba ännu fler timmar, så är det ju. Men samtidigt så får man 

göra en planering, så att man sätter av tid för utbildning och dom här embryona till 

föreningspooler.....att man stöttar dom och det här nätverksbyggandet och det strategiska 

att man inte själv går in och gör deras jobb. För då räcker inte tiden till om man gör det. 

Genom att försöka kombinera flera besök i nära följd, samordna resor kunde tiden utnyttjas mer 

effektivt. På det sättet kunde projektledarna själva planera innehållet i veckans dagar. Samord-

ning och schemaläggning av dagar för administrativa uppgifter var ett bra sätt att klara upp-

draget. Även om det inte alltid fungerade var det viktigt att påminna sig att nytänkande hand-

lade om vikten att få det att fungera. Trots att resandet tog mycket tid var det som Dina påpeka-

de viktigt att genom mötet med andra idrottsanställda ta sig tid att sprida projektets budskap om 

föreningspooler: 
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Det finns ju en medvetenhet i organisationen om dom här frågorna nu och det kan man 

säga att projektet skapat.  

Ett annat sätt att effektivisera var att samarbeta med distriktsidrottsförbundets konsulenter. Det 

kunde ske genom att informera konsulenterna om vilka utbildningar som var på gång inom 

projektet. När dessa träffade föreningar kunde de föra ut information muntlig eller skriftligt om 

utbildningsutbudet. Det fanns även möjlighet för projektledarna att själva följa med och 

informera. Genom att samordna kunde de personella resurserna tas tillvara och dubbelarbete 

undvikas så att inte föreningarna blev onödigt belastade. Cissi berättade som ett exempel: 

Först kommer en konsulent på tisdag och så kommer jag på onsdagen. Bättre vi försöker 

få en samverkan /… /jag är anställd av mitt distriktsidrottsförbund , inte av projektet, 

viktigt finnas med i det övriga arbetslaget 

Erik uttrycker liknande tankar och beskriver hur SISU-konsulenter tog med sig information om 

Attraktiv Arbetsplats budskap vid föreningsbesök. SISU-konsulenterna gav även en återkopp-

ling till projektledarna om det som idrottsföreningarna önskade eftersom utbildningen som er-

bjöds inom projektets ramar inte alltid upplevdes som tillräcklig. Ett exempel som nämndes var 

vikten av att förstå hur föreningsdemokratin var uppbyggd och då kunde det vara nödvändigt 

med en kompletterande utbildning, där föreningen först fick arbeta med grundläggande 

föreningsstrukturfrågor. Erik ansåg att konsulenterna gjorde ett bra grundläggande arbete och 

påpekade att det var viktigt att inte ”pusha på” för snabbt. Viktigt var att föreningarna själva 

skulle vilja ta del av utbildningen så att det skapades ett intresse för att bilda föreningspooler. 

Dina berättade att det förekom att en kommun kunde trycka på föreningar att tillsammans bilda 

en föreningspool. Det fungerade inte så bra eftersom det är viktigt att eldsjälar inom idrotts-

föreningarna själva brinner för att bilda pooler. I första hand är det viktigt att dessa eldsjälar 

kan gå samman för att förverkliga att pooler bildas och sedan smitta andra i föreningarna att 

vilja arbeta inom poolen. 

Genom att projektledarna fick arbeta uteslutande med projektets uppdrag ansåg de att det gick 

bra att fokusera på att genomföra utbildningar och arbeta mot målet att skapa minst en före-

ningspool inom sitt DF. Projektledaren Anna berättade att hon tyckte att det kändes lite 

speciellt att utbilda samtidigt som hon skulle väcka ett intresse för att bilda föreningspooler: 

Så det gäller som att ha både utbildningsstänket och sen nästa steg i utbildningen ... till 

att man faktiskt skulle kunna tänka sig att jobba mera konkret tillsammans genom 

föreningspooler. 

Cissi upplevde att den löpande verksamheten inom distriktsidrottsförbundet ibland gick hand i 

hand med projektets verksamhet. Det innebar att det var möjligt att arbeta för att utveckla 

idrottens organisation utifrån samarbete med organisationsledare men framförallt med styrelser, 

där personer ganska ofta byts ut. Hon såg föreningspoolen som en möjlighet eftersom arbets-

tagarna hade olika slag av kompetens från tidigare arbeten som kunde komma fler tillgodo. 

Dina som också arbetat som ledare för ett arbetsteam inom distriktsidrottsförbundet menade att 

mötet med andra är viktigt. Som ett exempel berättade hon att hon brukar avsätta ett par 

timmar, för att sitta och spåna på hur andras projekt skulle kunna förbättras utifrån de erfaren-

heter hon dragit genom projektet. Erik tyckte att den löpande verksamheten fungerade bra och 

att det var ett ömsesidig givande och tagande mellan honom och förbundet medan Bertil ansåg 

att han fått gå sin egen väg i organisationen och sätta sig in i en verksamhet som han inte hade 

så mycket kunskaper om, men det kompenserades genom att han blev bra bemött i den egna 

organisationen.  
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Samtliga projektledare var väl medvetna om att verksamheten behövde anpassas efter eko-

nomiska förutsättningar i en tid då de ekonomiska bidragen minskade och ledde till ett minskat 

föreningsantal. Samtidigt var det viktigt att skapa utbildning som skulle passa både de yngre 

som ofta var mer digitalt kunniga och medelålders vars digitala kunskap inte var lika stor. Även 

om föreningsbidragen minskade fanns det flera sätt att stötta föreningsverksamheten. Ett sätt 

som projektledarna var samstämmiga om var vikten av att stötta idéer om att bilda förenings-

pooler och att i viss mån även initialt stötta dessa att utvecklas. Det som sågs som mycket 

viktigt var att bygga upp stödfunktioner så att föreningspoolen kunde leva vidare efter projekt-

ets slutförande något som Anna betonade: 

om vi som projektledare går in och i princip driver eller jobbar i en pool så fungerar den 

förmodligen under projektet men sen tror inte den överlever, det är ju inte det vi är till för 

att skapa bara en pool som funkar under projektets tid utan det här ska ju  fortleva genom 

att hitta samverkanspartner som Arbetsförmedlingen eller Coompanion 

Hon såg arbetet med föreningspooler som en viktig process och att det fanns en efterfrågan på 

specifik kunskap: 

Och jag tror det är en process, bara det att börja tänka jaha man kanske skulle kunna dela 

på kontor. Skulle vi kunna jobba ihop? Kan vi dela på fler saker? … samtidigt så har min 

egen organisation börjat fundera mycket det här med service, administration, ekonomi 

ute i föreningarna för att jag hörde att många föreningar, ja men jag vill ju bara ha, jag 

vill ju vara fotbollsledare, jag vill inte sitta och skriva rapporter eller administrera utan 

jag vill ju vara på fotbollsplan och jobba praktiskt. Så att en efterfrågan på hjälp för 

administration, det finns det ju.  

Sammanfattningsvis så har tekniska hjälpmedel som tillgång till mobiltelefon och bil inneburit 

att de heltidsanställda projektledarna lätt kunnat vara nåbara samtidigt som de lätt kunnat för-

flytta sig till informations- och utbildningsplatser. Resandet har strukturerats upp genom att de 

har kombinerats och lagts upp i förväg. En samordning har skett med SISU- konsulenterna och 

projektledarna har anpassat sina utbildningstillfällen utifrån vad föreningarna själva ville ta del 

av. Utbildningen har anpassats för att passa redan kunniga såväl som noviser vilket blev möjligt 

då projektledarna varit kunniga men även ödmjuka att erkänna att de inte kan allt. Gruppdeltag-

arna kan ses som en resurs för varandra. Idén med föreningspooler ses som en möjlighet men 

för att starta dessa krävs människor med visioner och kraft att inspirera sina kamrater inom 

idrottsföreningen. De behöver även stöttning av andra likasinnade samt initialt av projektledar-

na. Det handlar även om att få ekonomiska bidrag för att klara verksamheten när projektet har 

avslutats. 

Sammantaget arbetade projektledarna mot målet att utbilda och stötta nätverksbyggande inom 

sitt DF. De besökte sitt distrikts idrottsföreningar utifrån de förutsättningar som de ansåg 

möjliga, beroende på distriktets geografiska läge och storlek samt närhet till större tätort. 

Arbetstiden anpassades genom att de kombinerade flera besök och samordnade sitt resande i 

perioder samt att vissa dagar schemalades för mer administrativa uppgifter. De arbetade också 

aktivt genom att samverka med andra idrottsanställda och föreningskonsulenter, vilka både 

hjälpte till att sprida budskapet om föreningspooler och informerade om de utbildningssats-

ningar som var på gång. Dessutom bidrog de med att berätta om vilka utbildningsbehov som 

föreningarna hade. De var överens om att det var viktigt att de innan projektet slutförts hade 

formulerat strategier för föreningspoolens fortlevnad. Det innebar att de initialt skulle stötta 

föreningarna att själva bygga upp föreningspooler samtidigt som de inte skulle gå in och hjälpa 
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för mycket, utan förklara sin roll som bollplank. Fortsättningsvis skulle föreningarna kunna få 

stöd genom att etablera kontakt med några samverkanspartner. 

Utbildningens upplägg 

Efter denna första del med förberedelser i form av samarbetsmöten och inspirationsträffar blev 

det dags att lägga upp en plan och ett innehåll för att en första del av utbildningen skulle kunna 

genomföras. Koordinatorn och projektledarna fortsatte med samarbetsmöten och arbetade fram 

ett gemensamt material. Ett material som skulle användas i utbildningen Digital kompetens och 

som skulle passa både föreningars anställda och dess styrelser i de fem distriktsidrottsförbund-

en. 

Vid intervjuerna med projektledarna framkom att utbildningsinnehållet inom de olika områdena 

hade växt fram utifrån gemensamma diskussioner i projektgruppen. Det första området hand-

lade om att utbilda i Digital kompetens. Projektgruppen träffades och började med att gemen-

samt diskutera vad de själva menade med begreppet. Eftersom de upplevde att det fanns många 

anställda inom föreningar som har begränsad datorvana ville de skapa en utbildning för att höja 

den digitala kompetensen. De uttryckte att det var viktigt att ta fram enkla verktyg för digitala 

och sociala medier eftersom de upplevde att det varken fanns ett färdigt utbildningsmaterial 

eller personer med den kompetens de ville ha för att starta en utbildning. Två av projektledarna, 

Cissi och Erik, ansåg att de hade en hög kompetens och god vana av nätverksarbete viket ledde 

till att de fick huvudansvaret för att utforma utbildningen. De arbetade fram ett material i form 

av en Power - Pointpresentation som grund för att kompetensutveckla föreningars styrelser och 

anställda. Erik förklarade:  

Vi har kanske varit dom två som brinner mest för området digital kompetens. Men sen 

har vi stämt av med de andra … diskuterat allihopa i projektgruppen och bollat fram och 

tillbaka vad det ska innehålla. Genom externa utbildningar vi deltagit i har vi fått input 

och så vårt eget stora intresse./…./Vi har själva lärt oss jättemycket… såg det väl som en 

bonus egentligen bara att få grotta ner sig litet och det är väldigt väldigt bra utbildningar 

så det känns skitroligt.  

Diskussion och reflektion var ett bra sätt komma igång med upplägget av utbildningen. Till-

sammans diskuterade koordinator och projektledarna vilket innehåll som kunde passa bäst i den 

digitala utbildningen och olika begrepp som de ansåg hörde ihop med sociala medier. Projekt-

ledarna samarbetade även tillsammans med representanter från idrottsutbildarna (SISU), Euro-

peiska Unionen (EU) och Västerbottens idrottsförbund när det gemensamma materialet 

skapades. Slutprodukten blev i form av en presentation som skulle visas som en del i utbild-

ningen. Presentationen innehöll fakta om idrottsrörelsen, antal ideella föreningar och antal 

anställda i de deltagande distriktsidrottsförbunden samt det ekonomiska perspektivet. Även 

projektets mål och visioner presenterades och ett av dessa var att idrottsföreningar ska vara 

attraktiva affärsmässiga och utvecklande arbetsplatser. Med denna presentation som en första 

början hade projektledarna sikte på att genomföra utbildningsinsatser kring Digital kompetens 

och som ett andra steg i Affärsmässighet och socialt företagande. 

Projektledarna hade liknande förväntningar på projektet och alla kände sig delaktiga i hur ut-

bildningen lades upp. Den första utbildningen digital kompetens hade visionen att deltagarna 

skulle få fler användbara digitala verktyg, vilka skulle kunna underlätta det vardagliga och 

praktiska arbetet. Som exempel kan nämnas att utbildningen skulle kunna leda till att förenings-

arbetet underlättas genom kunskap om hur sociala medier som Facebook, YouTube och blog-

gar kan användas. Genom dessa verktyg skulle föreningars anställda och dess styrelser få 
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möjlighet att bättre planera sin tid och det manuella skrivarbetet skulle förhoppningsvis minska. 

Tanken var att de därigenom skulle få utrymme att arbeta med andra uppgifter, som att exem-

pelvis marknadsföra sin förening och rekrytera nya idrottsledare och medlemmar. Det skulle 

kunna leda till ökade kommunikationsmöjligheter mellan samverkanspartners och medlem-

marna. Genom att arbeta med föreningslivets trivselfrågor, skapa stödåtgärder för idrottsledare, 

vilka oftast arbetar oavlönat samt att utarbeta och revidera verksamhetsplaner skulle förenings-

arbetet få möjlighet att utvecklas och bärigheten kunna öka. 

För att driva starten av en första utbildningsomgång samt att ta tillvara på kompetenser inom 

projektledargruppen fick Erik och Cissi gruppens mandat att göra ett manus för utbildnings-

innehållet. Innehållet diskuterades vid tre gemensamma träffar där alla bidrog med idéer och 

tankar. Vikten av att tillsammans få arbeta och diskutera fram innehållet var något som upp-

levdes som både spännande och arbetsamt. Från början fanns det inga tydliga ramar för hur 

utbildningen skulle genomföras men med tiden blev det något som växte fram. När utbildnings-

materialet väl var klart och använt var projektledarna mycket nöjda och med facit i hand var de 

överens om att de skapat ett bra utbildningsmaterial. Det andra steget med utbildningsinnehållet 

Affärsmässighet och socialt företagande diskuterades även det fram inom projektledargruppen. 

Den utbildning skedde med hjälp av externa föreläsare vilket innebar att innehållet kunde 

variera något. 

Sammanfattningsvis samplanerade projektledarna utbildningarna. Den första utbildningen kring 

digital kompetens hade Cissi och Erik huvudansvaret för. Det fanns i början inga tydliga ramar 

för vad innehållet skulle handla om och det var något som allteftersom fick diskuteras fram. 

Det gällde även utbildningsinnehållet i Affärsmässighet och socialt företagande som förmed-

lades via externa föreläsare. 

Utbildningsdeltagarnas uppfattningar om utbildningens 
resultat 

Utbildningsdeltagarnas uppfattningar om utbildningens resultat beskrivs under rubrikerna 

Digital kompetens, Affärsmässighet och socialt företagande samt Socialt företagande och 

skapandet av föreningspooler. 

Steg 1 – Digital kompetens 
Utbildningen digital kompetens handlade till stor del om grundläggande kunskaper kring olika 

digitala medier och sociala nätverk såsom YouTube, bloggar, Facebook och Twitter. Den 

startade för ett par av distriktsidrottsförbunden i början av år 2010. I de nordliga distrikten hade 

en av projektledarna under januari och februari tio kvällsträffar medan den andre projektledaren 

hade tre träffar under dagtid och kvällstid under februari månad inom sitt distrikts tre större 

orter. De ordnade dessutom med en fortsättningsutbildning på samma orter från slutet av april 

samma år. Även i de sydliga distrikten skedde utbildningstillfällena till största del i början av 

året men för ett av distrikten skedde utbildningen först efter sommaren 2010. Utbildnings-

tillfällena i södra delen av landet skedde mestadels dagtid men de genomfördes även kvällstid. 

Efter att distriktsidrottsförbunden genomfört utbildningen Digital kompetens fick deltagarna 

besvara en enkät (bilaga 3) som skickades ut i slutet av år 2010. Det skedde med hjälp av hjälp 

av projektledarna som skickade ut enkäterna till sammanlagt 319 individers e-postadresser i 

fem DF. 
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Tabell 1. Antal enkätutskick 

Norrbotten Västerbotten Gästrikland Uppland Södermanland Totalt 

91 92 37 39 60 319  

 

Tabellen visar att antalet varierade mellan de olika distriktsidrottsförbunden. Det berodde på att 

distriktsidrottsförbunden hade haft olika många personer som deltagit i utbildningen. Ingen av 

deltagarna i de fem distriktsidrottsförbunden fick enkäten i samband med utbildningstillfället 

utan samtliga fick vänta på enkäten till den senare delen av året. Vid den första sammanställ-

ningen hade 95 personer svarat på enkäten. För att öka svarsfrekvensen togs beslutet att ytter-

ligare förlänga svarstiden ett par veckor. En påminnelse skickades ut vilket innebar att antalet 

svar ökade till 115 personer. Vid det första stoppdatumet hade 30 procent besvarat enkäten 

medan ytterligare 6 procent hade besvarat enkäten vid årsskiftet.  

 

Tabell 2. Deltagarnas kön och ålder (antal personer) 

Kön 21-35 år 36-49 år 50-65 år Över 66 år Totalt 

Kvinna 9 30 21 3 63 

Man 4 20 20 8 52 

Totalt  13 50 41 11 115 

 

Av tabellen framgår att 115 personer svarat på enkäten, 55 procent kvinnor och 45 procent 

män. Ingen av personerna var under 20 år. De flesta var i åldern 36-49 år (43 %) samt i åldern 

50-65 år (36 %). Elva personer var yngre, i åldern 21- 35 och tretton fanns i åldersgruppen över 

66 år. Det innebar en ganska jämn åldersfördelning på tio procent i dessa båda grupper. Inom 

åldersintervallet 50 - 65 år, var könsfördelningen ganska jämn. Personerna i åldersintervallet 36 

- 49 år var till 60 procent kvinnor och 40 procent män. I åldern 21-35 år var det 70 procent 

kvinnor och 30 procent män och det kan jämföras med att det i åldern över 66 år var ett nästan 

omvänt förhållande, 27 procent kvinnor mot 73 procent män. 
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Tabell 3. Form av anställning och antal arbetsår (antal personer) 

Arbetsform/ 

antal år inom 

föreningen 

Tillsvidare 

anställd 

Anställd 

med löne-

bidrag 

Projektanställd Styrelse-

uppdrag 

Annat 

ideellt 

arbete  

Totalt  

Mindre än 4 år 10 8 1 6 5 30 

4 - 9 år 12 15  11 4 42 

10 – 15 år 6 5 2 1 1 15 

Mer än 15 år 13 3  9 3 28 

Totalt  

 

41 

(36 %) 

31 

(27 %) 

3 

(3 %) 

27  

(23 %) 

13  

(11 %) 

115 

(100 %) 

 

Tabellen visar att en tredjedel av de som svarat hade en tillsvidareanställning inom föreningen. 

Av dessa hade en fjärdedel varit anställda i mer än 4 år medan en dryg tredjedel hade haft fast 

anställning mer än 15 år. I gruppen anställda med lönebidrag fanns en fjärdedel vilka haft den 

anställningsformen mer än 10 år. Hälften hade varit anställda med lönebidrag mellan 4-9 år 

medan den återstående fjärdedelen har haft det mindre än fyra år. Färre än 3 procent var 

projektanställda. Annat ideellt arbete utfördes av 11 procent. En fjärdedel av de svarande hade 

varit engagerade i klubben på något sätt i mindre än fyra år medan nästan lika många hade haft 

uppdraget i mer än 15 år. Resterande hälft fanns inom anställningsperioden 4-15 år. När det 

gällde styrelsearbete hade nästan en fjärdedel haft styrelseuppdrag och merparten hade haft det 

mer än fyra år. En tredjedel hade haft styrelseuppdrag mer än 15 år. 

 

Tabell 4. Antal arbetstimmar per vecka (antal personer) 

 Mindre än 8 

timmar  

9-17 timmar 18-30 

timmar 

31-40 

timmar 

Mer än 40 

timmar 

Totalt 

Tillsvidare 

anställd 

2 2 7 13 17 41 

Anställd med 

lönebidrag 

1 3 4 21 2 31 

Styrelseuppdrag 16 10  1  27 

Projektanställd    2 1 3 

Annat ideellt 

uppdrag 

7 5  1  13 

Totalt 26 20 11 38 20 115 

 

Av tabellen framgår att en tredjedel av de svarande arbetar mellan 31 – 40 timmar/vecka och 

fler än hälften av dessa var lönebidragsanställda. I gruppen lönebidragsanställda arbetade två 

tredjedelar mer än 31 timmar per vecka. De som hade en tillsvidareanställning arbetade ännu 
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mer, då fler i den gruppen arbetade mer än 40 timmar/vecka. De personer som hade 

styrelseuppdrag och andra ideella uppdrag återfanns bland de 40 procent som arbetade mindre 

än 17 timmar/vecka. I den gruppen fanns knappt 3 procent tillsvidareanställda och lönebidrags-

anställda. I övrigt varierade den tid som lagts ned på arbete och styrelseuppdrag. En femtedel 

arbetade mindre än 8 timmar/vecka och en fjärdedel arbetade mellan 9-30 timmar/vecka.  

Tabell 5. Antal personer som arbetar på arbetsplats utom och inom hemmet samt tidpunkt 

 Har en 

arbetsplats att 

gå till 

Arbetar i 

huvudsak 

hemifrån  

Arbetar 

hemifrån 

dagtid 

Arbetar 

hemifrån 

kvällstid 

Kvinna 49 14 4 10  

Man 33 19 8 11 

Totalt n=115 82 33 12 21 

 

På frågan var de som svarat på enkäten tillbringade sin arbetsdag, visade det sig mer än två 

tredjedelar hade en arbetsplats där de utförde sitt arbete, medan en knapp tredjedel i huvudsak 

arbetade hemifrån och där fanns det procentuellt fler män än kvinnor. Av de 14 kvinnor som 

arbetade hemifrån var det 10 kvinnor (71 %) som arbetade kvällstid från hemmet medan det av 

de 19 männen fanns 11 män (52 %) som arbetade hemifrån på kvällstid. De fick även svara på 

frågan om de hade arbetskamrater eller om de arbetade ensamma på sin arbetsplats. Färre än 

hälften, fyra av tio hade en eller flera arbetskamrater på plats medan ytterligare en av tio 

svarade att de samarbetade tillsammans med andra föreningar. Det innebar att hälften av de 

anställda oftast arbetade ensamma på arbetsplats. 

I enkäten fanns det även möjlighet att lämna öppna svar. I svaren framkom bland annat att antal 

arbetskamrater kunde variera mellan sommar och vinterhalvåret. Under sommarhalvåret kunde 

det finnas ett par till flera anställda, medan vinterhalvåret oftast innebar ensamarbete på 

kansliet. Några av de personer som hade ensamarbete, uppgav att de hade möjlighet att träffa 

arbetskamrater flera gånger om dagen, trots att de arbetade på olika platser. Att arbetet skedde 

hemifrån kommenterades med att arbetet kunde innebära styrelsearbete vilket innebar att 

arbetstiden under dagen lades på den huvudsakliga försörjningssysslan. Flera personer med 

styrelseuppdrag utförde ett ideellt arbete och det var ett arbete som ofta sköttes hemifrån. Det 

kunde även ske på kansliet tillsammans med andra styrelsemedlemmar eller en anställd. De 

som arbetade på en arbetsplats utanför hemmet, kommenterade att de ibland fick arbeta ensam 

medan andra kommenterade att de hade arbetskamrater. Antalet arbetskamrater kunde variera 

från en till flera eller som en person skrev: 

....det finns gott om arbetskamrater då arbetet sker på en större idrottsarbetsplats med 

tjugo anställda. 

För att ta reda på vilken datorvana män respektive kvinnor uppfattade att de hade innan de 

deltog i den digitala utbildningen, fick de ange om de hade låg, halvbra, bra eller hög vana. 

Som helhet var det fyra av tio deltagare som ansåg att de hade en bra till hög datorvana. 

Kvinnorna var procentuellt fler som upplevde sig ha lägre datorvana än männen. I gruppen som 

ansåg sig ha en hög datorvana fanns procentuellt fler män än kvinnor. De fick även en fråga 
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kring hur de uppfattade sin internetvana. Bilden av hur män och kvinnor uppfattade sin 

internetvana innan de deltog i digital utbildning följde ett litet annat mönster. Som helhet var 

det sju av tio deltagare som ansåg att de hade en bra till hög internetvana. Ingen av männen 

svarade att de hade låg internetvana utan det var kvinnor (15 %) som ansåg att hade en låg vana 

av internet. 

Det fanns flera anledningar till att deltagarna gick en digital utbildning. De fick rangordna olika 

alternativ i enkäten vilka redovisas tabell 6.  

Tabell 6. Anledning till deltagande i digital utbildning 

 Ser det som 

en viktig 

kompetens-

utveckling 

Intresserad 

av digitala 

möjligheter 

Nyfikenhet 

på 

projektet 

Attraktiv 

arbetsplats 

Blev 

rekommenderad 

av min förening 

Träffa andra 

idrottsföreningars 

anställda och/ 

förtroendevalda 

Annat  Totalt 

Kvinna 25  21 7 5 2 3 63 

Man 16 18 8 6 3 1 52 

Totalt 41 39 15 11 5 4 115 

 

Strax över en tredjedel av de svarande rangordnade den digitala utbildningen som viktig 

kompetensutveckling. På andra plats hade tre av tio valt att de var intresserade av att använda 

sig av den digitala möjligheten. En litet högre andel kvinnor (73 %) än män (65 %) svarade att 

de valde att gå utbildningen för att de såg utbildningen som en viktig kompetensutveckling eller 

att de var intresserade av digitala möjligheter. Den resterande tredjedelen svarade att de var 

nyfikna på projektet, blev rekommenderade av föreningen eller att de ville träffa andra 

föreningsarbetande. Männen inom dessa svarsalternativ var något fler än kvinnorna. Det fanns 

även några ytterligare anledningar som kom fram i kommentarerna. Tre kvinnor och en man 

svarade att det inte bara handlade om eget intresse att lära om digitala möjligheter utan att det 

även handlade om att föreningen kunde dra nytta av att deltagarna fick större kunskap kring 

Internets användningsområden. Det fanns även en kommentar om att det var en kommun-

anställd som hade uppmanat respondenten att delta. 

Genomgående visade det sig att 85 procent av deltagarna, var mycket nöjda med utbildningens 

kvalité men det var en högre andel män som inte var lika nöjda som kvinnorna. Av männen var 

det 78 procent jämfört med 90 procent av kvinnorna som ansåg att kvalitén var god till mycket 

god. 14 procent av kvinnorna respektive 15 procent av männen hade gett personliga kommenta-

rer kring utbildningen. Det var övervägande positiva kommentarer vilka uttryckte att utbild-

ningen motsvarade förväntningarna i hög grad och att det gick bra att hänga med. De angav att 

det kändes jättebra att få testa de digitala verktygen själva, att det var bra när de fick gå vidare 

och att de inte behövde vänta in de personer som inte hade samma kunskap. Följande kommen-

tar får representera det deltagarna skrivit: 

Kursledarna var mer erfarna än jag i det digitala, vilket gav mig stort utbyte. Bra att vi hade till-

gång till egen dator. Mycket användbara tips. Inspiration i kubik. Väldigt inspirerande. Mycket 

bra... detta med Google docs eftersom det är platsoberoende.  
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Några få kommentarer var lite mer kritiska. De kommenterade att de tyckte att det var för kort 

tid avsatt till att själv pröva, att helhetsintrycket inte var bra, att kvalitén var lite blandad 

beroende på ämnet samt att utbildningen till för stor del handlade om föreningarnas möjlighet 

att synas på Facebook och YouTube. Men de såg även att de själva kunde vara en del i att det 

var svårt: 

tränade inte så mycket. Fick i alla fall en del vetskap om det hela.  

En äldre deltagare upplevde att utbildningsupplägget gick för snabbt:  

Lite snabb information, eftersom jag inte är så van och dessutom lite i äldsta laget.  

En teknisk svårighet var problem med datorerna på utbildningsplatsen något som kan ha på-

verkat att alla inte upplevde sig lika nöjda. 

Deltagarna svarade även på sitt deltagande i antal utbildningstillfällen. Fyra av tio av de 

svarande (40 %) hade deltagit i två tillfällen och en fjärdedel av de svarande (24 %) hade 

dessutom deltagit i ytterligare tillfällen. Det fanns ingen större skillnad mellan män och 

kvinnors deltagande. Deltagarna hade olika förväntningar på utbildningen. Åtta av tio svarande 

ansåg att deras förväntningar på utbildningen blivit uppfyllda. Kvinnorna (87 %) uppgav i 

högre utsträckning än männen (75 %) att de fått sina förväntningar uppfyllda. Det fanns även 

en mindre grupp som upplevde att de inte fått sina förväntningar uppfyllda. Kvinnorna var 

något färre (13 %) än männen (21 %). 

De flesta av kursdeltagarna var mycket nöjda med projektledarnas pedagogiska förmåga. Något 

fler av kvinnorna (96 %) var mer nöjda än männen (86 %) och ansåg att utbildningsledarna höll 

en god till hög kvalité i pedagogisk förmåga. De resterande av kvinnorna (4 %) och männen 

(14 %) upplevde kvalitén som halvbra eller låg. Det fanns även utrymme att kommentera vad 

som de upplevde som bra respektive mindre bra. De som svarat (15 %) ansåg att de upplevde 

utbildningsledarna som kunniga med bra förmåga att lära ut om användandet av digitala hjälp-

medel. Det fanns även de som uttryckte att de ville dela ut guldstjärnor till sina utbildare. 

Männen var inte nöjda i samma utsträckning och ett par av dessa upplevde att kvalitén var 

blandad, något som kunde bero på den som höll i utbildningen. 

De som gick utbildningen fick även svara på frågan om vilka digitala metoder de trodde skulle 

kunna underlätta föreningsarbetet. 
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Figur 1 Procentuell fördelning av vilka digitala metoder som anses underlätta föreningsarbetet. n=115 

Det fanns möjlighet att svara på flera alternativ. Männen angav fler alternativ än kvinnorna. Det 

som kvinnorna (70 %) i något högre grad än männen (63 %) ansåg skulle kunna underlätta 

arbetet inom föreningen, var att kunna skapa och sammanställa enkäter. Även Facebook, 

medlemslistor och YouTube fanns bland de högst rankande men det var genomgående fler män 

som såg det som en möjlighet. Endast 2 procent av kvinnorna trodde att digital bokföring kunde 

underlätta arbetet mot 13 procent av männen. Under alternativet Annat fanns det kommentarer 

från tio av deltagarna och dessa handlade om att de lärt sig skapa nyhetsbrev, dela dokument, 

använda googledokument, lokstödrapportering och att kunna skapa en hemsida. De flesta kom-

mentarerna handlade om vikten av att kunna skapa nyhetsbrev. Nästan alla (96 %) svarade att 

de trodde att de skulle få användning av någon av de digitala metoderna och att dessa skulle 

underlätta deras föreningsarbete. Resterande (4 %) en man och fyra kvinnor, trodde inte de 

skulle få någon användning alls av de uppräknade alternativen. De ingick i gruppen 

tillsvidareanställning (1 person) styrelseuppdrag (2 personer) samt anställning med lönebidrag 

(1 person). 

En ytterligare fråga till deltagarna handlade om deras upplevelse av att utbildningen faktiskt 

innebar att de skulle kunna utföra sitt arbete bättre. Männen (48 %) ansåg i högre grad än 

kvinnorna (33 %) att de skulle använda utbildningen i sitt arbete. Kvinnorna (67 %) ansåg i 

högre utsträckning än männen (50 %) att utbildningen innebar att de kunde utföra sina arbets-

uppgifter bättre. När det handlade om möjligheten att själv få förändrade arbetsuppgifter hade 

en tredjedel av både männen och kvinnorna fått den möjligheten. De resterande två tredjedelar-

na hade endast i låg grad getts den möjligheten. För denna större grupp fanns det vid svarstill-

fället inte möjlighet eller liten möjlighet till att få förändrade arbetsuppgifter. 

Steg 2 - Affärsmässighet och socialt företagande 
För att få en bild av hur deltagarna hade upplevt föreläsningar, tematräffar och annan informa-

tion som riktats till dem som utbildat sig i Affärsmässighet och socialt företagande, skickades 
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ytterligare en enkät Affärsmässighet och socialt företagande (bilaga 5) ut till deltagarna i slutet 

av april 2011. Projektledarna hade innan enkäten skickats ut haft möjlighet att kommentera 

frågeställningarna. 

Även vid denna enkät var projektledarna behjälpliga med att elektroniskt skicka ut enkäten till 

utbildningens deltagare. Eftersom endast 11 personer besvarat enkäten när svarstiden gått ut i 

början av maj 2011, fick projektledarna uppmaningen att påminna deltagarna samtidigt som 

tiden att besvara enkäten förlängdes två veckor. Vid slutet av maj månad hade totalt 50 enkät-

svar kommit in vilket innebar att ett sista försök att få fler svarande gjordes genom att uppmana 

fler att svara. Vid det sista tillfället förlängdes svarstiden till den 7 juni 2011. När möjligheten 

att svara på enkäten stängdes hade 73 personer svarat på enkäten, en svarsfrekvens på 24 

procent. 

Tabell 7. Antal enkätutskick 

Norrbotten Västerbotten Gästrikland Uppland Södermanland Totalt 

60 65 115 15 47 302 

 

Även vid denna enkät var det fler kvinnor (57 %) än män (43 %) som svarade. Nio av tio som 

svarade var över 36 år och dessa var jämt fördelade i åldersspannen 36- 49 år samt 50 år och 

äldre. En mindre grupp var mellan 21 – 35 år. Som vid den första enkäten fick de kryssa för 

vilken form av sysselsättning de hade. 

 

Tabell 8. Form av anställning (antal personer/procent) 

Tillsvidare 

anställd 

Anställd med 

lönebidrag 

Projektanställd Styrelse-

uppdrag 

Annat ideellt 

arbete 

Totalt 

 

20 (28 %) 14 (19 %) 3 (4 %) 25 (34 %) 11 (15 %) 73 (100 %) 

 

Fler än hälften av de svarande hade antingen styrelseuppdrag (34 %) eller var tillsvidare-

anställda (28 %). En knapp femtedel av de svarande var anställda med lönebidrag och något 

färre arbetade med annat ideellt arbete. Det var tre som svarade att de var projektanställda. 

Hälften av de svarande hade arbetat eller haft styrelseuppdrag i föreningen mindre än fyra år. 

En tredjedel av de svarande hade arbetat inom föreningen mer än 10 år. Dessutom framgick det 

att tre fjärdedelar arbetade inom tätort medan resterande arbetade på landsbygden. 

Den första enkäten, Digital kompetens (bilaga 3), som skickades ut till deltagarna i december 

2010 innehöll även en framåtsyftande fråga, som handlade om affärsmässighet och socialt före-

tagande. På frågan om deltagarna fått vetskap om att de kunde delta i en utbildning om hur 

föreningar ska bli mer Affärsmässiga, svarade 60 procent att de fått information om utbildning-

en. De fick även frågan om de tänkte delta i utbildningen Affärsmässighet eller om de redan 

deltagit. Fler än hälften svarade att de tänkt eller redan hade deltagit i utbildningen medan 

något färre än hälften svarade att de inte tänkte delta. Två svarade att de inte visste om de 

tänkte delta. En knapp fjärdedel, sjutton kvinnor och tio män kommenterade varför de inte 

skulle delta. För många av dem handlade det om tidsbrist: 
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Finns ingen tid just nu, Hinner inte, Min arbetstid behövs på kansli/.../klubben. Har för 

mycket att göra på jobbet under vinterhalvåret. 

Andra svarade att de inte kunde delta eftersom de inte gavs möjlighet, vilket kunde bero på att 

anställningsperioden skulle upphöra: 

Möjligheten ges inte, annars hade jag definitivt deltagit. Passar inte i tid med mitt arbete. 

Min förening deltar men min tjänst har avslutats varför jag inte deltar personligen. 

Svaren kunde även handla om att de inte tyckte utbildningen passade dem själva: 

Utanför mitt arbetsområde och tiden räcker tyvärr inte till att gå in för detta också. Känns 

inte relevant. Skall snart sluta på grund av ålder i styrelsen. Har ganska bra på "fötterna" 

innan. Andra i föreningen går på det. Detta passar bättre för andra på klubben. 

Några av svaren tog även upp att de inte kände till utbildningen och dess innehåll: 

Saknar upplysning om vidare kompetensutveckling. Vet inte vad det handlar om. Vet inte 

vad den utbildningen är. Funderar på det. 

I enkäten, Affärsmässighet och socialt företagande, fick deltagarna frågan hur de själva ville 

definiera affärsmässighet utifrån några givna alternativ. Tre fjärdedelar av respondenterna de-

finierade Affärsmässighet som att föreningen drivs av en ekonomisk medveten styrelse. Andra 

definitioner var föreningens samverkan med företag och kommuner samt att föreningen har 

sund ekonomi. Knappt hälften svarade dessutom att affärsmässighet handlar om att föreningen 

var bra på att marknadsföra sig, hade förmåga att samverka med andra föreningar i gemen-

samma arrangemang samt att föreningen hade bra sponsorkontakter. Endast en av tio ansåg att 

affärsmässighet handlar om att föreningen skulle bedriva affärsverksamhet. Det fanns även 

några kommentarer från enskilda deltagare. Dessa påpekade vikten av samverkan med skola, 

att styrelsen drar mot samma mål och värderar nyttan av insatser mot dess kostnader, att medel 

som finns fördelas rättvist och att vuxnas aktiviteter sponsrar barn och ungdomars aktiviteter. 

Deltagarna fick även svara på frågan varför de anmälde sig till utbildningen. Hälften av de 

svarande såg det som en viktig kompetensutveckling, medan en tredjedel uppgav att de var 

intresserade av att veta mera om affärsmässighet och ville träffa andra idrottsföreningars 

anställda/förtroendevalda. En fjärdedel svarade att anledningen att de deltog berodde på att de 

var fortsatt nyfikna på projektet Attraktiv arbetsplats. En av tio var rekommenderad av sin 

förening att delta. Endast en svarade att hon gått utbildningen eftersom föreningen var i 

ekonomisk svårighet. 

Utbildningen skedde genom föreläsningar. Föreläsningarna handlade om Idrottens ekonomiska 

värde, Affärsmässigt evenemang och företagsamhet, Varumärkets betydelse, Idrotten som 

marknad, Professionalitet i samarbete med media, Vässa föreningens ekonomi och Marknads-

krafters påverkan. Några av föreläsarna reste runt mellan de olika distrikten medan andra var 

lokala föreläsare. På så sätt skedde utbildningen för föreningarna inom de fem distriktsidrotts-

förbunden genom tematräffar, konferenser, kvällsträffar och morgonmöten. De flesta deltagar-

na, sex av tio, hade deltagit i konferens och nästan lika många hade deltagit vid tematräffar. 

När det var kvällsträffar hade en av tre deltagit medan det blev färre personer som deltog vid 

frukostmöten. Något fler än hälften av deltagarna hade endast varit med på ett av utbildnings-

tillfällena. Den andra halvan svarade att de deltagit vid fler tillfällen och de flesta av dem hade 
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deltagit vid två utbildningar. Deltagarna var i hög grad positiva till innehållet som förmedlades 

vilket visas genom följande kommentarer: 

Bra upplägg det var intressant.....Träffen jag var på var bra, trots att det inte blivit något 

resultat av den.  

Har deltagit som förtroendevald och är mycket positiv till upplägget. 

Haft en hel del träffar med projektledare angående Attraktiv arbetsplats, information hos 

föreningar, kommun mm. ....Föreläsaren var bra och duktig. 

Några av deltagarna kommenterade även utbildningens brister: 

Någon från styrelsen borde ha varit med. Det handlade mest om att hitta och söka EU-

pengar. Har en känsla av att många föreläsningar och kurser alltför sällan ger några 

positiva effekter. Helhetskonferensen upplevdes mest givande.  

Alla, föreningar, kommunala tjänstemän, kommunala förtroendevalda var rörande eniga i 

ämnet om de åtgärder som föreslogs men ännu har inte något hänt.  

För att få en bra bredd på föreläsningar hade föreläsarna rekryterats både inom och utanför 

idrotten. Tre fjärdedelar av de som deltagit i föreläsningarna ansåg att innehållet som förmed-

lades var bra och höll en god kvalité. De kommenterade följande: 

Bra eftersom jag även fick veta mycket annat. Kompetenta föreläsare som spred bra 

exempel. Bra kontakter skapas och man får ett ansikte på dem man kan ringa. Bra att få 

insikt i sportens totala omsättning ekonomiskt.  

För mig som förtroendevald är det värdefullt att höra vad SKL och Riksidrottsförbundet 

har för planer framöver. ...Har deltagit som förtroendevald och är mycket positiv till upp-

lägget. 

Haft en hel del träffar med projektledare angående Attraktiv arbetsplats, information hos 

föreningar, kommun mm. ....Föreläsaren var bra och duktig. 

Innehållet varierade i föreläsningarna och förläsarna hade olika uppdrag att genomföra. 

En del passade mig då mindre bra.  

Det fanns även en liten grupp svarande som inte var fullt lika positiva till föreläsningarnas 

innehåll. De kommenterade att utbildningen inte i första hand hade de som arbetade inom 

föreningen som målgrupp och att de heller inte sett några direkta effekter av utbildningen: 

Föreläsningarna gav inga verkliga resultat. Föreläsningen var i första hand riktad till de 

styrande i kommunen. Ursäkta, men det som handlade om affärsmässighet, det tycker jag 

var urdåligt. Vad ska vi ha för nytta av det? Jag kan nog göra nyttigare utbildning själv. 

Innehållet motsvarande inte mina förväntningar, det gav inga verkliga resultat. Någon 

från styrelsen borde ha varit med. Det handlade mest om att hitta och söka EU-pengar. 

Inget har hänt, min känsla är att många föreläsningar och kurser alltför sällan ger några 

positiva effekter.  
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Trots detta ansåg alla utom en att föreläsningar och utbildningsträffar gett dem idéer och tankar 

som kunde komma till nytta i föreningsarbetet. Deltagarna fick även svara på om de kände igen 

föreläsningarnas innehåll utifrån att de tidigare deltagit i olika typer av utbildningsträffar inom 

projektet. Det innehåll 75 procent kände igen bäst, handlade om idrottens ekonomiska värde 

och affärsmässigt evenemang och företagsverksamhet. Även i övrigt var innehållet bekant för 

många av de deltagare som lyssnat på föreläsningarna, men inte för alla. Några kommenterade 

att det fanns en bra bredd i föreläsningarnas olika innehåll: 

Arbetsgivaralliansens möjlighet att stötta samt kommunkontakternas betydelse av sam-

ordning. Bra med intern kommunikationen... samspel medlem, spelare, styrelser, spon-

sorer i båda riktningarna. 

För flertalet deltagare motsvarade utbildningens innehåll deras förväntningar i hög till mycket 

hög grad. Till störst del såg de idrottens ekonomiska värde, varumärkets betydelse och idrotten 

som marknad som det mest viktiga innehållet och det följdes av affärsmässigt evenemang och 

företagsamhet. Som mindre viktigt sågs marknadskrafters påverkan, vässa förenings ekonomi 

samt professionalitet i samverkan med media. Utbildningen som helhet upplevdes ha en bra till 

hög kvalité av åtta av tio deltagare. 

Deltagarna fick även svara på frågan om de såg någon motsättning mellan att bedriva en affärs-

mässig verksamhet för att skapa intäkter och ideell verksamhet? Tre fjärdedelar såg inte att det 

behövde vara en motsättning utan såg det som en möjlighet: 

Idrotten behöver förbättra ekonomin. Föreningslivet måste anpassa sig i takt med sam-

hällsklimatet. Det är hur man sedan använder intäkterna som är det väsentliga. Det är lite 

av balansgång, och svaret beror av hur den balansgången hanteras. 

Det ekonomiska intresse som ligger i affärsmässighet kan, men måste inte, ha en något 

annan tonvikt/ambition/inriktning. 

Den resterande fjärdedelen hade ingen bestämd åsikt i frågan. Några uttryckte dock att de såg 

en motsättning i kombinationen affärsmässighet och ideell verksamhet men de utvecklade inte 

sina åsikter. 

De flesta, tre av fyra ansåg att utbildningens innehåll skulle ge dem möjlighet till bättre argu-

ment i förhandlingar om ekonomin medan de resterande inte trodde att så var fallet. Däremot 

ansåg flertalet deltagare att utbildningen gett dem ett nytt sätt att se på affärsmässighet. 

På frågan om de fått information om en utbildningsinsats kring Socialt företagande och 

skapandet av föreningspooler svarade två tredjedelar att de fått den informationen medan rest-

erande tredjedel svarade att de inte fått någon information. En del av dem som hade fått infor-

mation deltog redan i utbildningen och en tredjedel av de tillfrågande ville delta. De som inte 

hade planerat att delta kommenterade det med brist på tid, att det var bättre att andra gick och 

att de inte såg nyttan eftersom det inte var aktuellt att skapa en föreningspool: 

Jag har personligen inte tillräckligt med tid eftersom jag har för mycket olika uppdrag. 

Det känns inte meningsfullt - i vart fall inte aktuellt just nu. Har inget behov av den 

kompetensen för närvarande. 

Har andra i styrelsen som går på detta. Vi delar på kunskapsintagandet i styrelsen/ 

sektionerna så det blir förmodligen någon av de övriga som kommer. 
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Vår förening är inte i behov av föreningspool. 

Deltagarna fick även frågan om de fått en ökad kännedom om vad föreningspooler är det 

senaste halvåret och det hade drygt två tredjedelar fått. Fler än hälften av de svarande kände 

även till att det finns en film om föreningspooler på webbplatsen www.Attraktivarbetsplats.se. 

Fyra av tio hade sett filmen. De kommenterade filmen som en mycket bra och talande film. 

Knappt hälften av deltagarna svarade att deras förening börjat diskutera samarbete genom att 

starta föreningspooler. Lika många svarade att så inte var fallet medan en av tio svarade att de 

inte visste. 

Tabell 9. Intresse av att arbeta i en föreningspool 

 

Ja Nej Vet inte Antal personer 

27 (38 %) 19 (26 %) 26 (36 %) n=72 (100 %) 

 

En dryg tredjedel av de tillfrågade kunde själva tänka sig att arbeta i en föreningspool. I den 

gruppen fanns det personer som redan arbetade i en föreningspool. Nästan lika många hade inte 

tagit ställning och resterande svarade nej. Frågan kommenterades med att några redan var igång 

med att starta eller driva föreningspooler, andra att det inte var en prioriterad fråga medan ytter-

ligare andra menade att det inte fanns utrymme eller att geografin lagt hinder för samverkan: 

Vi har redan en föreningspool. Diskussion pågår redan…. inte minst verksamhetsmässigt, 

återkommande diskussioner om olika former av samverkan/samarbete med andra före-

ningar. Kan inte se mer än ekonomiska fördelar för föreningarna. 

Inte avskrivet som tanke men det är inte prioriterat. Inte just nu, även om tankar på sam-

arbete med andra föreningar förekommer för att på olika sätt hushålla med resurser/ta 

tillvara kompetens. Vi är för stor förening för att kunna hinna med något mer. Geografin 

är negativ för föreningspool men det finns tankar runt ett samarbete med en förening. 

Det är något för hela styrelsen och frågan har inte varit uppe till diskussion. Löst nämnt 

tanken, men inte mer.  

Deltagarna såg både fördelar och nackdelar med att arbeta i föreningspool. Av de svarande har 

70 procent angett att fördelarna med pooler kan vara att poolen blir ett nav för samverkan. 

Poolen ger även en bättre fördelning av kostnader mellan föreningar samt att den kan ge fler 

personer möjligheter till utbildning. Även svar som effektivisering och fler arbetskamrater hade 

många av deltagarna angett som fördelar med poolen. De kommenterade att några av fördelarna 

var att de skulle få fler arbetskamrater och därmed tillgång till fler kompetenser, tillgång till 

bättre utrustning samt möjlighet att få utbildning. En föreningspool skulle kunna leda till att en 

bättre arbetsmiljö skapades med förbättrade arbetsvillkor: 

Föreningspoolen kan ge förutsättningar för mer "framförhållning" i vår förening. Kan 

innebära en avlastning ekonomiskt. Föreningarna skulle kunna vinna på att kostnaderna 

fördelades bättre, men det kan bli konkurrens om sponsorerna. 

Endast en person tog upp sådana faktorer som närhet till arbetsledning, bättre möjlighet att få 

feedback och poolverksamhet skulle underlätta att slippa att gå till arbetet vid sjukdom. Det 

http://www.attraktivarbetsplats.se/
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fanns även några som kommenterade att de var mycket negativt inställda till poolen. Orsakerna 

till detta kommenterades inte. 

Sammanfattningsvis framkom att utbildningsdeltagarna i stort var nöjda med utbildningen. 

Dock fanns det några som tyckte att utbildningen mest var riktad till de kommunrepresentanter 

som deltog. Utbildningsdeltagarna uttryckte att det var viktigt med en bra ekonomi för att klara 

föreningen och då kan föreningspoolen vara ett alternativ. 70 procent ser poolen som ett nav för 

samverkan då den ger bättre ekonomisk fördelning av kostnader mellan föreningar och ger fler 

personer möjligheter till utbildning. Fler än en tredjedel skulle även kunna tänka sig att arbeta i 

en föreningspool medan nästan lika många inte visste och en fjärdedel inte alls kunde tänka sig 

det. 

Steg 3 - Socialt företagande och skapandet av föreningspooler 
Kursdeltagarna hade redan vid den första enkätundersökningen (bilaga 3) fått frågan om de 

kände till vad en föreningspool är och om de hade intresse av att få veta mera. Sjuttio procent 

visste vad en föreningspool är medan de resterande inte kände till vad det var. Procentuellt var 

det fler män än kvinnor som svarade att de visste. I gruppen manliga svarande var det 75 

procent som visste, medan det i gruppen kvinnor var en lägre andel på 68 procent. I samma 

enkät fick de även frågan om de skulle vilja veta mera om föreningspooler. Det var dubbelt så 

många som skulle vilja veta mera än de som svarade att de inte visste vad en föreningspool var. 

Procentuellt var det ingen större skillnad mellan män och kvinnor. I båda grupperna fanns det 

60 procent som visade intresse av att få veta mera. 

När de svarade på den andra enkäten Affärsmässighet och socialt företagande (bilaga 4) fick de 

kryssa för olika alternativ om föreningspooler som de tyckte passade bäst in på hur de själva 

definierade orden. Vid det tillfället hade även en kortfilm skapats för att på ett enkelt och peda-

gogiskt sätt förklara vad en föreningspool är. Två tredjedelar av de svarande hade fått informa-

tion om vad föreningspooler är under det senaste halvåret och det var dessutom knappt hälften, 

fyra av tio som hade sett filmen. 

I enkäten Digital kompetens (bilaga 3) handlade en fråga om deltagarnas intresse av att arbeta i 

en föreningspool. 41 procent av deltagarna var intresserade av att arbeta i föreningspooler. De 

gavs även möjlighet att kommentera varför de ville arbeta i en föreningspool något som 30 av 

deltagarna, 17 kvinnor och 13 män, kommenterat. De kvinnor som svarat att de var intresserade 

och sedan kommenterat sina svar gav svar utifrån att de var intresserade fast de inte riktigt 

visste vad en föreningspool var:  

 Jag har svarat ja men inte lätt att svara när man inte riktigt vet vad det innebär.  

Är intresserade men kanske inte så enkelt geografiskt. Vi har fem mil till Y och nio till X. 

Min förening kan vara intresserad, måste dock veta mer innan. Även fast jag inte är säker 

på vad det är så är jag intresserad, jag är ju nyfiken på människor! 

Några av männen svarade att de redan arbetade inom en föreningspool som var i startfasen, 

medan andra svarade att de var intresserade eller inte visste: 

Intresserad, om det menas arbete över föreningsgränserna….om jag får veta vad det 

innebär. Det beror dock på om det går att lösa med min arbetsgivare.  
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57 procent svarade att de inte var intresserade att arbeta i föreningspooler. Anledningarna 

skilde sig åt. Kvinnorna kommenterade att de inte var intresserade av arbete i en föreningspool 

eftersom de inte visste vad det innebar men kunde även ange att de föredrog att arbeta 

ensamma. De kommenterade: 

Vill veta mer först. Det beror på vad föreningspooler är. Vet ej vad det innebär, svårt att 

svara då….Det låter intressant, kanske någon gång. 

Trivs bra med det arbete jag har idag, men om jag vore arbetslös är det ingen dum idé. 

Är inte negativ till att arbeta i föreningspool, principen är bra, men får jag välja arbetar 

jag helst ensam. Trivs bra med att jobba själv. 

Trots att de svarat att de inte var intresserade, kommenterade de att föreningspooler kan skapa 

nya arbetstillfällen. De kommenterade även att föreningspooler skulle ses som ett alternativ: 

I dagsläget så har jag fullt upp med arbete på min arbetsplats men skulle arbets-

uppgifterna minska så kan väl det vara ett alternativ. 

Just nu har jag mitt drömjobb men om det tar slut är jag intresserad. 

De män som inte var intresserade av att arbeta i en föreningspool svarade att det kunde vara 

svårt eftersom avstånden var långa. Det fanns även svar där de ansåg att det var viktigt att få 

information kring hur en föreningspool fungerar och att få möjlighet att samarbeta och utbyta 

erfarenheter. En del av männen upplevde att det inte kändes aktuellt eftersom de utförde arbetet 

på sin fritid. Deltagare som var ordförande visade ett intresse för vad föreningspoolen skulle 

kunna erbjuda trots att de själva inte kunde tänka sig arbeta inom en föreningspool: 

Jag är ordförande i föreningen och det är ideellt arbete jag utför på min fritid. Jag är 

däremot som ordförande intresserad vilket utbud föreningspoolen kan erbjuda. 

Vid den andra enkätundersökningen (bilaga 4) aktualiserades åter frågan om de kunde tänka sig 

arbeta i en föreningspool. Fyra av tio svarade att de själva kunde tänka sig att arbeta i en 

föreningspool och att några redan gjorde det. Det var tre av tio som inte kunde tänka sig det 

medan resterande inte tagit ställning. 

Av samtliga vid detta tillfälle svarade 62 procent att de gärna skulle vilja veta mera medan 

resterande tredjedel svarade att de inte var intresserade. De som var intresserade ansåg att 

samarbete och erfarenhetsutbyte var viktigt för att utvecklas och att intresset fanns. 

De som inte var intresserade angav som orsak: 

 Trivs bra med att jobba själv. Bra princip men får jag välja arbetar jag helst ensam.  

Är svårt på grund av långa avstånd mellan likvärdiga föreningar, men stänger inte möj-

ligheter om det dyker upp med rimligt reseavstånd …. Men kanske inte så enkelt 

geografiskt. 
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Måluppfyllelse enligt projektledare 

Utbildningen innehöll tre steg; digital kompetens; affärsmässighet och socialt företagande samt 

skapandet av föreningspooler. För att testa materialet genomfördes en pilotutbildning i Digital 

kompetens för några ur personalen från ett av distriktsidrottsförbunden. 

Under processen att arbeta fram ett gemensamt material deltog samtliga projektledare med 

synpunkter och förslag på innehåll vilket innebar att de hade möjlighet och kunde känna sig 

delaktiga i att gemensamt fått bidra till innehållet. Det blev början på en process där projekt-

ledarna upplevde att arbetet ledde till en personlig utveckling. Genom projektet fick de en 

kompetensutveckling utöver sina grundkunskaper och det upplevdes positivt vilket Bertil 

utryckte som: 

jag har världens bästa jobb och det går att jobba hur mycket som helst… för vi tycker det 

är så jävla kul, så vi säger ja till allting. 

Projektledarna uppfattade att kursdeltagarna upplevde genomförandet av utbildningen på olika 

sätt. De synpunkter som kom fram var att det kunde finnas en tendens att de lite äldre kursdel-

tagarna var mer försiktiga än de yngre att testa de nya verktygen. De medelålders ville först 

fortbildas i hur de ska gå tillväga medan de yngre i högre grad genast testade de nya verktygen. 

En av projektledarna, Dina, förklarade att hon ansåg att det kändes viktigt att redan vid första 

kurstillfället förklara och informera om projektet och utbildningen som fortsättningsvis skulle 

ske. På så sätt hoppades hon sprida ringar på vattnet så att fler skulle höra av sig för att gå 

utbildningen. Erik tog upp liknade resonemang men påpekade dessutom vikten av att projektet 

Attraktiv Arbetsplats låg i framkant: 

…. inte anpassa oss efter svansen. Vi måste lägga oss en bit fram och se om det finns 

intresse där och vi har fått höra att vi ligger rätt när utbildningsinsatser visat att nya 

verktyg används i vardagen och att de tycker att de har förbättrats. 

Han menade även att det var viktigt att lära ut metoder för hur föreningsarbetet kunde förenklas 

och med metoder som fler skulle ha tillgång till. Genom att lära ut hur exempelvis enkäter 

skapades med hjälp av ett gratismaterial som finns på nätet skulle föreningsarbete kunna 

underlättas. För att det skulle fungera menade Erik att det var viktigt med bra 

utbildningstillfällen så att inte bara de redan intresserade fick tillgång till bra metoder. Han 

menade att vi som människor var olika utifrån hur vi vågade pröva nya saker, en del driver 

framåt medan andra är mer försiktiga: 

Många föreningsanställda kan vara mer eller mindre drivande i sin förening … inte vana 

att förankra … så de kör igång på en gång. Det gäller inte alla några är mer försiktiga. 

En annan av projektledarna, Cissi, hade haft tre utbildningstillfällen, två på dagtid och ett på 

kvällstid om digital kompetens för sammanlagt 25-30 föreningar. Innehållet handlade om möj-

ligheterna med Google och hur idrottsföreningar kan arbeta för att underlätta sin administration 

genom att skapa olika typer av föreningsenkäter och formulär, ta in betalningar för beställda 

träningskläder, cup-anmälningar, kartläggningar och uppföljningar. Cissi har även haft två 

tillfällen om sociala medier för knappt 20 föreningar och då har det handlat om marknadsföring 

och kommunikation på nätet. De sociala medier som utbildningen handlade om var Facebook, 

blogg och YouTube och hur dessa verktyg kunde användas för att kommunicera med medlem-

mar men även externt inte minst som redskap i marknadsföringssyfte. 
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Dina använde sig av möjligheten att rikta det första utbildningstillfället mot föreningar i de 

kommuner som deltagit vid inspirationsträffarna. Hon bjöd även in föreningar från andra kom-

muner för att även väcka deras intresse och det resulterade att hon fick föreningar från åtta 

olika kommuner att delta i utbildningen. Hon märkte tidigt att kommunerna skilde sig åt, en del 

kommuner brann för frågor kring utbildning av personal och att bilda föreningspooler medan 

andra bara ville få information. 

Bertil fick avvakta med att starta upp utbildningen kring digital kompetens eftersom det pågick 

andra utbildningar inom distriktsidrottsförbundet. Han upplevde att det var svårt att få data-

lokaler och de 12-15 bärbara datorer som fanns inom distriktsidrottsförbundet i utbildningssyfte 

var uppbokade. Men han hade planen klar för hur han skulle gå tillväga. Genom att ha den 

första delen av en basutbildning i digital kompetens vid fem olika tillfällen på fyra orter skulle 

han kunna skapa bra utbildningstillfällen. Det första tillfället skulle följas upp med två stora 

föreläsningar under maj 2010. Genom att ta hjälp av de andra projektledarna skedde ett bra ut-

byte mellan projektledarna. När Cissi hjälpte Bertil vid utbildningstillfällena gick Bertil in 

hjälpte henne i andra delar. Samtliga projektledare försökte att hjälpa varandra trots att det 

kunde vara svårt när de geografiska avstånden var stora. 

Det hände att föreningar inom distriktsidrottsförbunden ville ha ytterligare utbildningstillfällen. 

Erik berättade att han efter att han genomfört en utbildning i digital kompetens fick kännedom 

om att några föreningar uttryckt en önskan om att få veta mer. Han fick därför gå ut till fler 

styrelser och berätta hur de skulle kunna marknadsföra sig via nätet och hur de skulle kunna 

använda sociala medier. Idrottsföreningarna ville även få mer kunskap om vad det kan innebära 

att bilda en föreningspool. Eftersom Erik var inläst på materialet och det var färdigt så tyckte 

han det var lätt att starta uppsamlingsheat. 

Det sätt som projektledarna arbetade med uppdraget att utbilda i digital kompetens och att de 

fört fram sina åsikter och tankar om att skapa föreningspooler, har gett positiv feedback genom 

att ett intresse har väckts att utveckla verksamheten genom samarbete. Samtidigt fanns det en 

tröghet att anpassa verksamheten vilket Bertil beskriver: 

....det är ju mycket som sitter i väggarna också i gamla föreningar. Dom anser att dom 

behöver hjälp med både det ena och det andra och föreningen har väl en bit kvar när det 

handlar om att rekrytera ledamöter. 

Projektledarna har aktivt bidragit till att skapa och genomföra projektets utbildning – Digital 

kompetens. Genom att grunda med inspirationsträffar till föreningars styrelser, kommunala som 

andra intressenter, skapades ett intresse för att få ta del av utbildningen. Bloggar och andra 

digitala mötesplatser samt att idrottskonsulenterna hjälpte till att sprida information kring ut-

bildningsmöjligheter gav goda spridningseffekter. 

Steg 1 – Digital kompetens 
Utbildningen riktade sig till samtliga distriktsidrottsförbunds styrelser och anställda. De erbjöds 

en utbildning i digital kompetens vilken innebar att de skulle öka sin kunskap i hur de bättre 

skulle kunna utnyttja möjligheter med internet. Konkret skulle deltagarna både enkelt och 

kostnadsfritt lära sig skapa enkäter, nyhetsbrev, dela dokument och att kunna använda Google 

till något mer än bara som en sökmotor. Genom att lära sig att skapa egna enkäter skulle före-

ningsarbetet kunna underlättas och den befintliga verksamheten kunna utvecklas. Projektledar-

na använde olika metoder och arbetssätt för att fortbilda men syftet och målet var det samma. 

Utbildningen delades upp på ett par kurstillfällen under våren. Utbildningen startade med att 
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deltagarna fick lära sig använda sökmotorn Google och de ”gratisverktyg” som fanns på nätet. 

Det andra tillfället hade inriktning mot sociala medier till exempelvis Blogg, Facebook, 

YouTube men även andra digitala kommunikationskanaler när det fanns tid och intresse hos 

deltagarna. En anledning till att föra ut kunskap kring Google var att projektledarna upplevde 

Google som ett enkelt och pedagogisk verktyg med bra instruktioner utlagda på nätet. 

Den första januari 2010 hade totalt 650 personer fått information om projektet Attraktiv arbets-

plats. Av de 55 föreningar som fanns med på besökslistan har 47 föreningar besökts. Totalt del-

tog 462 personer deltog i inspirationsträffarna. Vid en halvtidskonferens i Gimo i november 

2010 presenterade projektledarna att de tillsammans nått ut till totalt 1400 personer. De hade 

haft 44 inspirationsträffar i 31 kommuner och genomfört 44 utbildningar inom området digital 

kompetens. Även en ytterligare utbildning i digital kompetens – möjligheter med Google var på 

väg att genomföras. (Idrottonline, c) 

I slutet av november 2010 skriver projektets webb- och administrationsansvarige att utbild-

ningarna under våren var populära: 

Det var en positiv respons som spred sig från deltagarna något som ledde till att allt fler 

kom att efterfråga en digital utbildning. 

Eftersom antalet utbildningsplatser var begränsat blev kurserna fullbelagda. Idrottsföreningar 

ansåg att de hade en stor användning av digital kompetens, eftersom det kunde hjälpa till att 

förenkla och effektivisera administrationen av verksamhetens olika delar. Förutom att de verk-

tyg som lärdes ut var tidsbesparande så var de även kostnadsfria och de sågs som betydelse-

fulla: 

....utbildningar i projektet blir ett naturligt steg i utvecklingen av att digitalisera 

föreningen ytterligare. Man ser helt enkelt fördelarna med att jobba på ett för föreningen 

smidigare sätt (Idrottonline b).  

 

Även idrottsföreningarnas styrelser uttryckte att de upplevde att arbetstagarnas utbildning kom 

till nytta (Idrottonline b). 

Efter att den första enkäten hade sammanställs fick projektledarna en skriftlig sammanställning 

av materialet. Projektledarna fick även möjlighet att komma med frågor kring vad de tyckte var 

viktigt att utvärderaren skulle fråga deltagarna genom att kommentera resultaten och svara 

själva på fyra frågor (bilaga 4). Den första frågan handlade om vad enkätsammanställningen 

skulle kunna bidra till när de lägger upp och genomför fortsatt utbildningsomgång. Det fram-

kom att projektledarna ville att enkätresultaten skulle kunna användas till att fånga upp 

utbildningsdeltagarnas synpunkter för att de i skulle kunna förbättra den utbildning som ska 

genomföras under projekttiden. 

I den avslutande delen av projektet låg fokus framförallt på att försöka bilda och få igång 

föreningspooler och det innebar att det inte var så många utbildningar planerade andra än 

sådana som hölls genom att ett flertal föreningar börjat efterfråga dem.  

Under den tredje frågan kunde projektledarna kommentera de delar i enkätsammanställningen 

som de uppfattade som intressanta eller på annat sätt kändes viktiga att kommentera. Delvis 

handlar det om att ytterligare ta till sig det som framkommer om ensamarbete och tidsbrist för 

de anställda: 
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Det är ju precis de framgångsfaktorer vi menar finns vid utvecklingen av 

föreningspooler. 

Den sista frågan de besvarade handlade om att de skulle skriva några rader kring hur de ansåg 

att utbildningen i digital kompetens bidrog till att målet affärsmässighet och skapandet av 

föreningspooler uppnås. En av projektledarna, Cissi, trodde att utbildningen Digital kompetens 

bidrog till att uppfylla målen genom att: 

dels bredda vårt nätverk men också att projektet förknippas med positiva upplevelser/ 

erfarenheter från de genomförda utbildningarna. 

 

Hon menade att marknadsföring och kommunikation på nätet var något som blir allt vanligare 

och att det därför var viktigt att de olika distriktsidrottsförbunden finns med på den arenan för 

att nå ut och få med fler föreningar. 

Sammanfattningsvis var utbildningssatsningen kring digital kompetens en lyckad satsning. 

Både genomförandet och de förväntade utbildningseffekterna har enligt projektledarna upp-

nåtts. Projektledarna ansåg med facit i hand att den digitala kompetensutvecklingen blev 

mycket bra och att de nådde ut med sitt budskap. De har även kunnat hålla utbildningar utifrån 

de förutsättningar som passade de olika distriktsidrottsförbundens deltagare. Det visade sig att 

det blev en styrka att projektledarna samarbetade och därigenom kunde bolla frågor och hjälpas 

åt under själva utbildningstillfällena. Under arbetet med projektet var själva processen viktig. 

Steg 2 - Affärsmässighet och socialt företagande 
Genom att analysera innehållet på projektets interna respektive externa mötesplats framkom det 

att begreppet Affärsmässighet hade diskuterades. Projektledarna var överens om att skapa ett 

utbildningsinnehåll utifrån projektgruppens olika synpunkter och idéer. De två projektledare 

som samordnat utbildningen i Digital kompetens klargjorde tidigt att de inte ville vara de driv-

ande personerna i arbetet med utbildning om Affärsmässighet. Istället bestämde gruppen att 

arbetet skulle fördelas när utbildningsinnehållet arbetades fram, så att det blev mindre tids-

spillan. En grupp team norra, bildades för landets två nordligaste DF och en grupp team södra 

för de tre som samverkade i södra landsdelen. De träffades vid några tillfällen under ett par 

månader och hade en idéverkstad. Genom att fråga andra föreningspersoner och samtidigt lägga 

ut frågan vad är affärsmässighet för dig? på den externa arbetsplatsen, fick de del av andras 

tankar för ytterligare reflektion. De sökte även information via nätet kring begreppet affärs-

mässighet. De båda grupperna delgav varandra synpunkter och diskuterade innehållet i utbild-

ningen. De enades om att upplägget kunde få se olika ut utifrån distriktsidrottsförbundens 

förutsättningar och att innehållet skulle handla om marknadsföring och affärsmässighet, ett 

område innehållande både sponsorkontakter och former för samverkan. Ett innehåll som ansågs 

som viktigt utifrån en personell och ekonomisk aspekt och för att starta en diskussion inom 

föreningarna om samordning av gemensamma arrangemang mellan olika intressenter. 

Efter fortlöpande diskussioner mellan projektledarna startade utbildningen i Affärsmässighet. 

Projektledare kontaktade och anlitade ett flertal externa föreläsare samt ordnade program med 

tematräffar som frukostmöten, konferenser och kvällsträffar. De olika distriktsidrottsförbunden 

hade samma mål att nå men vägen dit via utbildning skilde sig åt. Redan under intervjuerna 

hade projektledarna uttryckt att de inför utbildningarna ville bjuda in personer som arbetar med 

affärsmässighet utanför idrotten. På så sätt skulle deltagarna dra lärdom av hur affärsmässighet 

skulle kunna överföras till ett idrottsperspektiv. Det fanns även tankar kring att göra en längre 

utbildning i samband med en idrottshändelse som Cissi uttryckte: 
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Kanske i form av ett happening i samband med ett idrottsevent eller någonting, en stor 

match… i samband med den köra en lite längre utbildning.  

I team södra hade två av projektledarna haft utbildning i form av en rad olika tematräffar under 

den senare delen av hösten 2010 medan den tredje projektledaren hade utbildningen ett år sen-

are. Anledningen var att det distriktsidrottsförbundet samtidigt hade ett större konferens-

åtagande tillsammans med Riksidrottsförbundet som inte hade med projektet att göra. Utbild-

ningen skedde i form av seminarier, kvällsträffar och föreläsningar medan den tredje projekt-

ledaren ordnade en konferens med plats för 90 deltagare. De tre projektledarna hade förutom 

deltagare från idrottsrörelsen även deltagare som kommunala tjänstemän, representanter från 

näringsliv och politiker. Innehållet speglades i de teman som erbjöds deltagarna. Dessa hade 

namn som Vässa föreningens ekonomi, Affärsmässiga evenemang och varumärkets betydelse, 

Proffsighet i samarbete med media, Idrottens ekonomiska värde och Idrotten som tillväxtfaktor. 

Det fanns även föreläsningar med kommunalråd och föreläsare från handikapprörelsen med på 

agendan. Seminariet var en arbetsform som ansåg som viktig genom att det förhoppningsvis 

skulle kunna leda till att skapa samarbeten mellan fler av idrottens samarbetspartners över 

kommungränserna. 

Inför utbildningen fanns det möjlighet att kontakta projektledaren för dem som ville veta mer 

om utbildningen. De kunde även anmäla sig direkt till projektledaren vilket blev en bra kanal 

att få ut information. Under temat Vässa föreningens ekonomi deltog föreningarnas styrelser 

men inbjudan hade även gått ut andra intresserade inom idrottsföreningarna. Vid temat Affärs-

mässiga evenemang och varumärkets betydelse föreläste en tidigare vasaloppsgeneral om sina 

erfarenheter i arbetet med Vasaloppet och de framgångsnycklar som skapat ett av Sveriges 

mest kända evenemang och varumärke. Vasaloppsgeneralens erfarenheter gav en inblick i hur 

föreningar kan arbeta för att locka fler besökare till sina evenemang och hur de ska arbeta för 

att få bra marknadsföring, öka publikintäkter och vårda föreningens varumärke (Idrottonline, 

a). 

Vid temaföreläsningen Proffsighet i samarbete med media föreläste en sportchef och krönikör 

från en av nyhetsbyråerna. Föreläsningen skedde vid ett frukostmöte och deltagarna gavs en 

inblick i hur sportredaktioner arbetade. Frågan vad föreningarna själva kunde göra för att få ett 

större medialt utrymme väcktes. Deltagarna fick lära sig hur ett pressmeddelande kan skrivas 

för att det ska locka till läsning samt hur de ska arbeta mot media (Idrottonline, a) 

Under temat Idrottens ekonomiska värde föreläste Björn Anders Larsson från Idrottsekono-

miskt centrum i Lund. Larssons fokus handlade om att idrotten är närande och inte tärande och 

han belyste också idrottens ekonomiska bidrag till regionen. Han ansåg att det är viktigt att 

personer som arbetar inom idrottsrörelsen ska känna stolthet och våga säga ”Jag är engagerad i 

en av de snabbast växande sektorerna i samhället”. I föreläsningen visade Larsson på nya 

perspektiv på hur idrotten med sin breda folkrörelse, anläggningar, personalstyrka och 

ekonomiska betydelse ger utrymme för nya möjligheter och ekonomisk omsättning (Larsson, 

Björn-Anders, 2010). Det skulle kunna ske genom att förena och utnyttja den kapacitet som 

finns i en event- eller idrottskommun. Ett resonemang som även stöddes av bland andra 

kommunens representanter. Även värdet av en ökad turism som skulle indirekt ge kommuner 

och näringsliv extra skatteintäkter diskuterades. 

En av projektledarna i Team södra anordnade även en konferens när de två projektledarna 

redan haft utbildning för sina respektive distrikt. Det innebar att projektledarna inom team 

södra kunde samarbeta genom att en av dem berättade om projektet Attraktiv arbetsplats, en 
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stod som moderator och den tredje ansvarade och ordnade med allt som behövdes kring kon-

ferensen. 

Team norra hade även de en konferens om Affärsmässighet. Konferensen med ett 70- tal del-

tagare ägde rum på en av tätorterna i slutet av november 2010 och även här fick deltagarna ta 

del av kunskap och erfarenheter kring affärsmässighet från inbjudna föreläsare. Liksom i team 

södra var Larsson en av föreläsarna. 

Konferensen om Affärsmässighet handlade även om kommunikation, generella trender, varu-

märken och lobbying. Föreläsningen beskrev att samhällets ökade individualisering kunde 

innebära att människor lättare profilerade sig, vilket inte sågs som enbart positivt. En ökad 

specialisering innebar att några människor blev bättre på färre saker, vilket fick till följd att 

färre fick en bredare kunskap och det kunde medföra att enskilda föreningar blev mer sårbara. 

Föreläsningen tog även upp farhågor med marknader som styr idrotten när dessa ger tillgång till 

olika tv-kanaler och andra sociala medier. Risken finns att det skapas ett samhälle som i allt 

högre grad blir beroende av de mediala kanalerna och att den ökade internetanvändningen kon-

kurrerar med fritidsintressen som idrotten. En ytterligare aspekt var att det är viktigt att värna 

om ett ideellt föreningsliv och föreningsdemokrati som får människor att vilja delta och på-

verka utvecklingen. Föreläsningar skedde även på fler tätorter inom distriktsidrottsförbunden i 

de norra delarna och nådde på så sätt ut även till kommunala tjänstemän, personer inom 

näringslivet och politiker med budskapet kring vad föreningspoolen kan betyda i det arbetet 

(Idrottonline, a). 

De båda projektledarna ansåg att konferensen gav gensvar och ringar på vattnet vilket med-

förde att de beslutade att hålla en ytterligare konferens om Affärsmässighet med ett ytterligare 

innehåll kring förändringsprocesser och organisationsutmaningar. Vid det tillfället fick deltag-

arna tips på hur de skulle kunna arbeta vidare med att bilda en föreningspool. Även en föreläs-

are från arbetsgivaralliansen deltog och gav råd om vad som är viktigt att tänka på vid uppstart 

av en föreningspool. Koordinatorn för projektet var en annan av föreläsarna. Han berättade hur 

föreningarna kunde påverka sina kommuner genom att föra fram budskapet på ett bättre sätt ur 

ett lokalt näringslivsperspektiv. Konferensen gav även tid för erfarenhetsutbyte och reflektion 

över vad som är grundstenar och vad som är nästa steg för att samverka och bilda förenings-

pooler (Idrottonline, c). 

Sammanfattningsvis blev upplägget på denna utbildningsomgång annorlunda. Projektledarna 

beslöt efter att diskuterat begreppet affärsmässighet och vad som låg i det, att använda sig av 

kompetenta föreläsare från fältet. Grundinnehållet handlade om affärsmässighet och vägen till 

att nå målet var att skräddarsy en utbildning som passade de olika distriktsidrottsförbunden. Det 

innebar att lokala förmågor kunde användas likväl att föreläsare med specialkompetens fick 

resa runt mellan de olika distrikten. 

Steg 3 - Socialt företagande och skapandet av föreningspooler 
Ett av projektets mål var att skapa föreningspooler. I samband med ett informationstillfälle där 

även en kommun deltog hade en av projektledarna redan senvintern 2009 tagit upp frågan om 

föreningspooler. Först diskuterades frågan bland några få intressenter för att sedan diskuteras 

vidare med deltagare från ett tiotal föreningar vid ett flertal tillfällen. Diskussionen handlade 

om det var möjligt att skapa ett gemensamt idrottskansli på en av orterna. En viktig fråga var att 

hitta en lämplig lokal passande för ett gemensamt föreningskansli. I en sådan lokal skulle det 

vara möjligt för föreningarna att dela på resurser och en föreningspool skulle kunna ta form. 
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Vid intervjuerna i maj 2010, framkom att samtliga projektledare hade börjat diskutera innehåll 

och upplägg av föreningspooler och kommit fram till att det kommer att utföras på olika sätt i 

de olika distrikten. Det som upplevdes spännande i projektet var att allt inte behöver se exakt 

likadant ut i de olika distriktsidrottsförbunden. Genom att arbeta på olika sätt kan man utvärd-

era vad som fungerar bättre eller sämre. Projektledarna uttryckte en medvetenhet om att det 

finns olika behov av framväxt och skapande av föreningspooler på olika orter. En del idrotts-

föreningar kan finnas på orter där det råder en hög ungdomsarbetslöshet och där ungdomar end-

ast kan få tillfälliga föreningsuppdrag. Andra orter och föreningar kunde ha anställda med 

osäkra anställningsformer medan större orter med större föreningar kunde ha ett par fast 

anställda medarbetare. Projektledarna diskuterade fortlöpande hur distriktsidrottsförbunden 

skulle kunna samarbeta. Genom samarbete ville de skapa möjlighet att söka ekonomiska medel 

till att bilda föreningspooler. De skulle även kunna samverka och samarbeta kring gemen-

samma idrottsevenemang. Genom att föreningar tidigt startade upp diskussioner med bland 

annat kommunrepresentanter ansåg projektledarna att det skulle kunna leda till bättre 

förutsättningar inför marknadsföringen för att bilda föreningspooler. En av projektledarna 

beskrev det positiva med att få åka ut tillammans med distriktsidrottsförbundets idrottschef på 

följande sätt:  

Positivt att tillsammans med distriktets idrottschef åka ut till kommuner för information 

och dialog. Hon kommer vara med i dialogen med kommunen och kan kommunalråden 

politiskt sett… jag har ett jättebra stöd av henne. 

Det finns idag färdiga förarbeten om föreningspooler som det går att dra lärdomar av. Det finns 

även föreningspooler som startat i de deltagande distriktsidrottsförbunden. Som några exempel 

kan nämnas en i söder som har ett flertal sektioner där föreningspoolen ger möjlighet att skapa 

en ekonomitjänst i huvudföreningen istället för att som tidigare köpa den från ett företag. En av 

projektledarna, Cissi, berättade att vaktmästarna var en av flera yrkeskategorier som fått 

möjlighet att samverka. De kunde fördela eller hjälpas åt med arbetsuppgifter och de fick även 

tillfälle att träffa arbetskamrater. 

I norr beskrevs föreningspoolen främja samverkan mellan föreningslivet och vara en aktör som 

drev frågor av gemensam karaktär. En av projektledarna, Anna, uttryckte en förväntning att 

föreningar som hade sponsoravtal som skulle upphöra skulle få fortsätta arbetet med att ut-

veckla och underhålla redan etablerade kontakter. Det var dessutom viktigt att upparbeta nya 

kontakter och att föreningar tillsammans utvecklar gemensamma arrangemang för alla åldrar. 

Det skulle kunna vara arrangemang med både kultur och idrott som skulle kunna leda till ett 

ökat antal turister på orten något som beskrivs enligt följande: 

om det är fotbollens dag kan flera arbeta tillsammans, pensionärskören sjunga eller man 

har nåt att testa på nåt lite keramik och skateboard. 

Hon får medhåll av andra projektledare: 

....erbjuda nåt lite extra genom att bygga bättre relationer med flera samverkanspartner. 

Det framkom även tankar om en viss risk att föreningarna till en del skulle kunna konkurrera 

om samma medlemmar men trots det så fanns förväntningar på att samarbete skapar en vinn - 

vinn situation för alla när föreningar arbetar tillsammans med exempelvis anläggningsskötsel 

och administration. 
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Anna var tidigt ute med att informera om bildandet av föreningspooler. Hon hade under senare 

delen av 2009 lyckats informera 61 föreningar på sex olika platser inom sitt DF. En del av 

dessa föreningar deltog på informationsträffar i samverkan med en av distriktets kommuner. 

Praktiska frågor visade att det fanns en uttalad realism i diskussionerna. Ur en synvinkel såg det 

ut att vara enkelt att skapa föreningspooler men en viktig fråga var utifrån ett annat perspektiv 

hur föreningspoolen skulle kunna använda de poolanställdas tidigare kunskap, en kunskap som 

de fört med sig från sin tidigare förening. Bertil uttryckte att det: 

behövs tid att förstå och omsätta i praktiskt arbete. 

Det fanns även tankar på att inte starta flera föreningspooler samtidigt utan att de först visade 

sig fungera: 

Blir det flera föreningspooler kommer min tid inte att räcka till för att vara en motor i 

varje, vill inte få till en mängd utan få till en riktigt bra. 

För att väcka ett intresse hos politiker och kommunala tjänstemän att få kunskap om förenings-

poolen erbjöds de vara med på en föreläsning om strategisk påverkan. Föreläsningen som ägde 

rum i slutet av 2011 var riktad till ovan nämnda grupp och inte öppen för styrelser och 

föreningsanställda. Detta tillfälle är också ett exempel på att projektledarna fortsätter sitt in-

formations- och utbildningsarrangemang under hela projekttiden. 

Sammanfattningsvis har projektledarna till stor del uppfyllt projektet Attraktiv arbetsplats 

formulerade mål och visioner. De har också banat väg för att de kommer att genomföras. 

Projektet har: 

 Utbildat omkring 2000 anställda jämfört för målet 900 anställda  

 Skapat regionala utvecklingspartnerskap  

 Skapat ett nationellt utvecklingspartnerskap  

 Arbetat för att idrottsföreningar ska vara en attraktiv, affärsmässig och utvecklande 

arbetsplats 

 Startat upp minst ett socialt företag (en föreningspool) i varje DF.  

Koordinator- med övergripande blick och 
samordningsansvar 

Det första samtalet med koordinatorn ägde rum i mars 2010. Då presenterades idén och vision-

erna med projektet som hade pågått under ett knappt år. Det andra samtalet ett år senare 

handlande om hur projektledargruppen hade funnit formen för att driva projektet framåt utifrån 

projektets visioner. 

Vid det första samtalet hade en intern gemensam digital mötesplats skapats. Där fanns både 

dokument och allt som skedde inom projektets ramar utlagt. Genom detta kunde projektledarna 

varje månad på ett enkelt sätt lämna in lägesrapporter, vilka bidrog till att koordinatorn fick en 

bättre och regelbunden insyn i projektets utveckling och kostnader. 

Det första samtalet handlade mycket om hur idrottsrörelsen var uppbyggd, hur projektet hade 

startats samt hur projektets utvärdering skulle utföras. Projektledare som hade anställts hade 

olika bakgrund. Fyra av fem kom från idrottsrörelsen, medan den femte kom från arbets-
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förmedlingen, vilket möjliggjorde ett bra kontaktnät och kunskapsfält på den arenan. Koor-

dinatorn upplevde gruppen som självgående och hade även fått signaler från distriktshåll att så 

var fallet. Dessutom uttryckte han sin glädje över att arbetet med bildandet av föreningspooler 

inom samtliga DF pågick för fullt. Dock hade vägen mot målet inte varit rak utan arbetet, 

framförallt i början av projektet, hade tagit tid och skett stötvis. Eftersom det inte fanns några 

manualer kring innehållet i den utbildningssatsning som förväntades innebar det att koordina-

torns och projektledarnas idéer och kreativitet fick flöda fritt. Med en återblick på projektets 

första tre månader, ansåg koordinatorn att han var nöjd trots projektets långa startsträcka. Han 

såg tiden som väl använd då den gav möjligheter till att som han uttryckte det kalibrera 

kompassen.  

En av frågorna som diskuterades handlade om vad som menades med digital kompetens och 

ifall det innebar något mer än endast kunskaper i Word och Excel och i så fall vad? Efter en rad 

diskussioner togs beslut om utbildningens innehåll på ett projektledarmöte. Men diskussions-

processen var inte klar, fattade beslut revs upp för att fortsatta diskussioner skulle möjliggöras 

och nya beslut skulle kunna tas. Det innebar viss frustration för projektledarna samtidigt som 

det kunde upplevas som en viktig del i en process. Koordinatorn menade att det ibland hand-

lade om att ta ett steg framåt och två steg bakåt, medan det vid andra tillfällen gick som på räls. 

När den digitala kompetensutvecklingen skulle genomföras var projektledarna olika mentalt 

rustade inför uppgiften att själva hålla utbildningen. Vid anställningen av projektledare var det 

inte klart formulerat att uppdraget även handlade om att utbilda i digital kompetens, affärs-

mässighet samt bildandet av föreningspooler. Men det löstes genom att projektledarna fick gå 

en intern utbildning om utbildningens upplägg. Förutom att det blev bra utbildning kring digital 

kompetens, ledde det även till att projektledarna själva höjde sin utbildningsnivå. 

Vid det andra samtalet hade samtliga DF utom ett haft utbildning i affärsmässighet. Det har 

även ordnats med extra utbildningstillfällen på ett par orter för kommuner och även för en hel 

kommunstyrelse. Koordinatorn påpekade att Björn Anders Larssons föreläsning om 

Affärsmässighet blev en lyckad satsning för både styrelser som anställda. Den var en bra åtgärd 

inte minst för kommunfolk då den gav ett nytt fokus på hur små föreningar skulle kunna bli 

mer affärsmässiga. Genom föreläsningen väcktes tanken att se idrotten som en närande sektor 

och få igång det offentliga tänket på ett annat sätt än tidigare. 

För att få ut sitt budskap om nyttan av att bilda föreningspooler hade det inom projektet skapats 

en kortfilm. Den var tänkt att på ett pedagogiskt och enkelt sätt förklara vad en föreningspool är 

och hur den är tänkt att fungera. Filmen lades ut på Attraktiv arbetsplats hemsida och på You-

Tube i januari 2011. Den fick snabbt spridning och redan under de första två månaderna hade 

450 besökare tittat på filmen. Några månader senare i juni 2011, hade den visats 876 gånger. 

Koordinatorn var mycket nöjd med filmen och såg den som ett bra läromedel för kommunled-

ning, föreningars styrelser, anställda liksom andra intressenter. 

För att väcka ett större intresse för föreningspooler inledde koordinatorn förhandlingar med 

Arbetsförmedlingen. En stor andel av idrottsrörelsens anställda har någon form av arbetshandi-

kapp och många kan eller vill inte arbeta med datorer och utföra kontorssysslor. För några kan 

det fungera att få arbeta med anläggningsskötsel, skötsel av spår och leder, våtmark, natur-

reservatsskötsel och naturbetesmarker. En föreningspool skulle kunna erbjuda fler arbetstillfäll-

en som passade fler människor, även de med arbetshandikapp. En tanke med att skapa sociala 

företag är att bryta utanförskap och integrera människor i arbete och samhälle. När kommun-
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ernas ekonomi minskar är risken stor att man minskar på utgifter vilka inte är lagstadgade som 

kultur och fritid. 

Samtliga DF hade under 2011 bildat föreningspooler eller så var de på väg att bildas. 

Lägesrapporter visade att det framförallt var på landsbygden som intresset var störst. 

Koordinatorn trodde att intresseskillnaden mellan landsbygd och tätort berodde på möjligheter 

att få EU – bidrag eller annan ekonomisk hjälp till så kallade uppstartkostnader. Landsbygden 

hade initialt lokala utvecklingsprogram, något tätorten inte kunde få del av. Det innebar att 

projektledarna hade ett viktigt uppdrag med att hjälpa berörda föreningar att skriva ansökningar 

för att få del av de lokala utvecklingsprogrammen. Det var även viktigt att projektledarna 

deltog i diskussioner med olika parter, kommuner och näringsliv samt företrädare för Jord-

bruksverkets landsbygdsprogram Leader. 

Koordinatorn upplevde att tätorten inte hade samma uttalade vilja att bilda pooler eftersom det 

var större konkurrens mellan idrottsföreningarna inom tätorten. En annan orsak var att det 

skulle vara svårt att få några som vill vara ansvariga eller som han uttryckte det:  

Alla vill ha, men ingen kliver fram och driftar. 

För att städerna skulle klara av att starta föreningspooler krävs, förutom ett engagemang, att de 

helst startas av en opartisk ägare. Det var även av vikt att EU- bidrag eller annat ekonomiskt bi-

stånd kunde beviljas initialt under uppbyggnadsskedet och att statliga regler tillåter att tätorten 

kunde erhålla samma bidrag som landsbygden. 

Samtalet avslutades med att det fanns en hel del kringeffekter av projektet. Koordinatorn ansåg 

att Västerbottens idrottsförbund liksom övriga DF hade fått en nytändning genom att de lärt sig 

hur Facebook och digitala medier kan användas. Genom att projektet ligger inne i de fem 

distriktsidrottsförbundens organisation, har det medfört en slags korsbefruktning. Kunskap har 

smittat av sig och det har det har skapats en mycket bra och hopsvetsad organisation med 

många spinoffeffekter: 

Sisu pratar för oss och vi för dem och de pratar bra om oss.  

Avslutningsvis kommer samtalet in på kostnader inom projektet, i form av löner, lokaler, mate-

rial, transporter och övernattningar. I det låg att projektledarna hade ”egna” leasingbilar och 

mobiltelefoner vilket innebar att de lätt kunde ta sig ut till de olika föreningarna och var lätta att 

kontakta. Det fanns även kostnader som projektet inte har tagit. När det handlar om att utbilda 

skulle kamera och videoutrustning underlätta spridningen av projektet, minska restiden för 

projektledarna som istället skulle kunna vara uppkopplade från sitt DF. Men eftersom avskriv-

ningskostnaden är 3 år och projektet hade pågått ett år var det inte möjligt att lägga kostnaden 

för avskrivning på projektet. I det läget valde koordinatorn att inte köpa en videoutrustning till 

distriktsidrottsförbunden, trots att dessa utrustningar kunde minskat resandet. Resor för att 

utbilda och för deltagare att komma till utbildningsställen, kostade med övernattning kring 

95 000 per månad. 

Efter att utbildningen med affärsmässighet blev klar återstod visst arbete med att skapa 

föreningspooler. Koordinatorn påpekade vikten av att resterande medel i projektet måste 

användas väl så det kunde slutföras. Det skulle kunna innebära att de medel som avsatts till 

slutkonferensen kanske måste minskas för att klara av projektets slutförande. 
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Sammanfattningsvis har arbetet med projektgruppen visat sig både betydelsefullt och nödvänd-

igt. Idéer har flödat och kreativa lösningar har kommit fram. Det har även varit tyngre perioder 

då både stöd och uppmuntran varit viktigt. Koordinatorn hade stora visioner och idéer kring 

uppdraget att bilda föreningspooler. Att implementera idéer och att utbilda är viktig och det är 

något som kostar pengar. Det medförde att en del av samtalet kom att handla om möjligheter att 

ordna bidrag så att det skulle bli en ekonomisk bärighet att även kunna driva föreningspooler 

när projektet avslutats. En noggrann ekonomisk redovisning är nödvändig för att redovisa 

projektets kostnader för finansiären, Europeiska unionen. 
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ANALYS AV UPPDRAGET 

Utvärderingen av projektet bestod i att beskriva och undersöka det sätt projektet gemensamt 

och enskilt i samverkan arbetat för att kompetensutveckla idrottsföreningars styrelser och 

anställda. I uppdraget ingick även att undersöka dessa styrelser och anställdas upplevelser av 

kompetensutvecklingsinsatsen och deras möjligheter att bredda sina verksamheters 

arbetsområde utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka modeller för arbetssätt, metoder och verktyg har använts för samverkan? Hur 

beskrivs och hur uppfattas dessa av projektledare?  

 Upplever idrottsföreningarnas anställda och styrelser som deltagit i projektets 

utbildningssatsning att det gett fördjupad kunskap och möjlighet till en breddad 

verksamhet och i så fall på vilket sätt? 

 Anser projektledarna och projektets koordinator att projektets utbildning bidragit till att 

målet affärsmässighet och skapandet av föreningspooler har uppnåtts?  

För att svara på dessa frågor analyserades insamlat material under rubrikerna Analys av 

dokumentation samt Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer och enkäter. 

Analys av dokumentation 

Utvärderingen genomfördes genom att projektets interna och externa dokumentation gransk-

ades och analyserades. Dokumentationen var samlad på den interna digitala mötesplatsen 

Project Place och den externa mötesplatsen Attraktiv Arbetsplats. Den sistnämnda skapades på 

Västerbottens idrottsförbunds hemsida och var tillgänglig för alla intresserade av projektet. 

Dessa digitala mötesplatser användes som ”arkiv” för att underlätta samverkan och 

utvärdering. 

Analys av intern dokumentation 
Analysen av dokumenten i den interna projektplatsen Project Place, granskades utifrån fråge-

ställningarna: vilka insatser och aktiviteter som genomförts och vilka särskilda händelser och 

erfarenheter som beskrevs. Den var i sin tur uppdelad under huvudrubrikerna Projektöversikt, 

Dokument, Möten, Ärenden, Arbetsuppgifter och Personer. Dessa innehöll bland annat 

policytexter, arbets- och deltagarredovisningar samt lägesrapporter. Genom att använda 

nivåerna, överstatlig, nationell, kommunal och organisationsnivå kunde den interna doku-

mentationen lättare kategoriseras. I analysen har materialet analyseras utifrån olika policy-

texters innehåll på fyra nämnda nivåer. Dessa nivåer innehöll ramverk med överenskommelser 

kring styrning, struktur, implementering samt genomförande och utvärdering. 

Den första nivån, överstatlig nivå, återfanns under huvudrubriken Dokument. Den innehöll en 

underrubrik ESF där Europeiska Unionens program och riktlinjer gav anvisningar hur projektet 

skulle bedrivas i form av en projekthandledning i ekonomi. Underrubriken bestod i sin tur, av 

ytterligare underrubriker där projektledarnas arbetstid och utbildningsdeltagarnas närvaro 

skulle redovisas. Projektledarna redovisade varje månadsslut hur de använt sina arbetstimmar i 

projektet och vid varje årsskifte skrev de en verksamhetsberättelse, vilka visade arbetsformer 

och hur de var på väg att nå projektets uppställda mål. Under den andra nivån, nationell nivå, 

återfanns under huvudrubriken Dokument direktiv, lagar från regering, riksdag och myndig-

heter som Statens Offentliga Utredning (SOU). I de statliga dokumenten fanns direktiv, som 
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visade hur bidrag till föreningsverksamhet regleras. Huvudrubriken Dokument innehöll mest 

information, eftersom den både hade en Gemensam underrubrik för samtliga inom projekt-

gruppen och att varje DF hade egna underrubriker. Varje underrubrik innehöll i sin tur en rad 

olika underrubriker. Det innebar många underrubriker i flera lägen upp till fyra olika nivåer. 

Under den gemensamma fanns underrubriken Informationsmaterial. Den bestod av ett flertal 

underrubriker vilka bland annat beskrev arbetsformer som visade att projektledarna använde sig 

av utbildning i mindre grupper och storföreläsningar med hjälp av digitala medier. Under den 

första utbildningen digital kompetens var de själva utbildare som tagit fram ett passande 

utbildningsmaterial. Dessutom fanns underrubriker med intresseanmälan och inbjudningar, 

vilka skickats ut till idrottsföreningar. Den tredje nivån, kommunal nivå, återfanns under 

huvudrubriken Projektöversikt. Den innehöll dokument från Arbetsförmedlingen (AF) och 

Försäkringskassan (FK). De underflikar som lagts upp var Ppt AF och FK samt Kommunalt 

drivna sociala företag vilka innehöll kommunpolitiska direktiv. Den fjärde nivån, Organisa-

tionsnivå återfanns även den under huvudrubriken Dokuments underrubrik Gemensam och dess 

underrubrik Informationsmaterial. Under den rubriken presenterades projektledarnas upplägg 

av utbildningen bland annat i form av Power Pointbilder och föreläsningar som spelats in i 

samband med utbildningstillfällena. 

Projektledarna ansvarade själva för att löpande dokumentera sitt arbete i projektet vilket även 

var ett krav. Genom att allt dokumenterades kunde koordinatorn, som huvudansvarig för 

projektet, få en god överblick över både uppbyggnad och ekonomi, samtidigt som projektledar-

na själva lätt kunde ta del av allt som lagts ut. Dokumenten visade att det redan från början av 

projektet, fanns en tydlig vision att bilda minst en föreningspool i varje distrikt. Det var synligt 

både på överstatlig och kommunal nivå genom den dokumentation som lagts in under 

dokumentrubrikerna Dokument och Projektöversikt.  

Analys av extern dokumentation 
Den externa mötesplatsen, Attraktiv arbetsplats, skapades för att lättare nå ut med projektet till 

idrottsföreningar och andra intresserade. Där presenterades projektet, kontaktinformation till 

projektledarna, tidpunkter för utbildningstillfällen, nyheter inom idrottsområdet samt 

redogörelser från de olika utbildningstillfällena. Det innebar att utbildningsdeltagarna liksom 

övriga intresserade kunde ta del av inspelade föreläsningar, powerpointpresentationer och annat 

som kunde bidra till projektets mål att utbilda inom områdena digital kompetens, affärs-

mässighet och socialt företagande. Det fanns även möjlighet att följa projektet på Facebook, 

liksom att blogga och twittra om olika idrottsfrågor som kunde handla om idrottens kommersia-

lisering, momsfrågan, samverkan och idrotten som tillväxtfaktor. Dessutom fanns det en 

webbansvarig informatör som hjälpte till att skriva om olika utbildningar som ägt rum så att 

även idrottsföreningar som inte tidigare deltagit skulle bli intresserade. Genom webbplatsen 

blev även projektledarna mer synliga, vilket kan ha inneburit en draghjälp när de sedan ville 

komma ut och presentera projektet och anordna utbildningar. 

Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer och enkäter 

För att granska och analysera processen kring projektarbetet, intervjuades projektledarna och 

samtal fördes med koordinatorn. Dessutom analyserades svaren i enkäter vilka besvarats utifrån 

utbildningstillfällena Digital kompetens och Affärsmässighet.  
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Analys av intervjuer 
För att få del av projektledarnas tankar och erfarenheter av utbildningens förberedande och 

genomförande samt de lärdomar som dragit av projektet sammanställdes och analyserades 

intervjuerna.  

Alla projektledarna hade visionen att bilda föreningspooler, vilket även var deras uppdrag i 

projektet. Utifrån uppdraget skapade de utbildningarna Digital kompetens, Affärsmässighet och 

socialt företagande. Det fanns en förhoppning att dessa utbildningar skulle vara ett led i att 

idrottsföreningar tillsammans skulle skapa mer varaktiga anställningar och utvecklande arbets-

platser. En viktig utsikt, eftersom omkring 70 procent som arbetar inom idrottsföreningar 

avlönas med hjälp avlönebidrag (Regeringskansliet, 2009). Genom utbildning skulle fler kunna 

erbjudas arbete i föreningspooler och därigenom skulle fler med lönebidrag kunna erbjudas 

löneanställning. 

De gemensamma utbildningstillfällena innebar att föreningsanställda och föreningsstyrelser 

kunde mötas vilket har gett en bra grund till att bilda nätverk. Projektledarna påpekade vikten 

av samarbete och att utveckla det sociala kapitalet som viktigt för att idrottsföreningar skulle 

kunna överleva även med minskade bidrag. I tider av ekonomiska nedskärningar inom före-

ningslivet och samhället i övrigt måste idrottsförbunden hänga med i utvecklingen. 

Projektledarna var väl medvetna att det var viktigt att följa tidens utveckling och ta till sig de 

förändringar som skett inte minst inom de sociala medierna. Samhället är föränderligt och även 

idrottsföreningar påverkas av globalisering samt en ökad digitalisering. Tidigare ägare av 

idrottsanläggningar, exempelvis kommuner, har inte råd att bekosta och underhålla som 

tidigare (Riksidrottsförbundet, 2004). Nya krav ställs för att få bidrag och sponsorpengar och 

avgifter tas ut för de som vill idrotta (Fahlén & Sjöblom, 2008). I det läget är det viktigt att 

anställda inom idrottsrörelsen har olika kunskaper om hur de kan arbeta rationellt utifrån 

dagens tekniska verktyg. Deras kunskaper behöver komma till användning och de behöver få 

utbildning för att möta nya krav.  

Tidigare kunskaper, erfarenheter och uppväxttid bidrar till att forma arbetsplatser på olika sätt. 

Lundberg (1999) använder litteraturteoretikerns Williams begrepp kvardröjande, dominerande 

och uppdykande kulturer för att förstå hur arbetsplatsen formas. De tre stora kulturepoker som 

Lundberg använder i sin analys är tradition, modernitet och postmodernitet. 

Kulturepoken tradition var stark i samband med att idrottsföreningar bildades under 1800-talet. 

I början var det en liten frivillig aktivitet som med åren växte för att bli vad det är idag en mass-

rörelse av organiserad idrott (Statistiska centralbyrån, 2003). De som arbetat inom idrotten har 

setts som entusiaster vilka bidragit med egen kunskap. Det skedde även i projektet när projekt-

ledarna bidrog och delade med sig av sin egen kunskap för att skapa formell utbildning i linje 

med projektets mål. Under 1900-talets början behövdes inga formella utbildningar inom idrott-

en. Sysselsättningar och yrken gick ofta i arv inom familjen och människor lärde sig genom att 

se hur andra gjorde. Papper och penna var viktiga verktyg för att skriva och föra räkenskap och 

genom att det fanns gott om arbetskraft och tid kunde det utföras på ett bra sätt. Idrottsrörelsen 

växte och var viktig inte minst genom talet om dess karaktärskapande effekter och för att skapa 

god folkhälsa. En del av de personer som projektledarna hade att utbilda, var formade av den 

kvardröjande kulturen tradition. I den förekom det oftare att människor arbetade ideellt och till 

stor del använde sig av papper och penna. 
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Under den andra kulturepoken moderniteten, den dominerande kulturepoken, blev idrotten en 

viktig del i bildandet av ett folkhem. Idrotten skulle bli ett skydd mot fylleri och ungdoms-

brottslighet (Regeringskansliet, 2008). Under kulturepoken skedde en industrialisering vilken 

innebar att maskiner som kontorsapparater och andra verktyg utvecklades för att minska tunga 

och tidskrävande arbeten. Ett nytt modernt samhälle växte med urbanisering som påverkade 

idrottsrörelsen och förändrade samhället. Nationalstaten fick stor betydelse och staten tog 

ansvaret för skolan, som sågs som en viktig del i att utbilda en ny generation i ett modernt 

folkhem. Gymnastik blev ett av skolans viktiga ämnen och utbildningar startades för att få bra 

och kunniga lärare inom ämnet. Tidigare ledare inom det militära var en av grupperna som 

rekryterades till att utbildas till gymnastikdirektörer vilka arbetade utifrån att eleven skulle öva 

upp kroppslig färdighet (Lundvall & Meckbach, 2008). Idrottsrörelserna kom att utvecklas och 

fler ledare behövdes även under människors fritid. Även idrottsföreningarna fick tillgång till 

nya verktyg som räknemaskiner av olika slag både med pappersremsa och utan. För några av 

deltagarna som kom från idrottsföreningar med ensamarbete, kanske dessa räkneapparater 

använts som viktiga verktyg i arbetet med bland annat bokföring. 

Den tredje kulturepoken postmodernitet, den uppdykande kulturepoken, som uppstod kring 

1980- talet, beskrivs som en epok med nya upptäckter och en snabb utveckling inom hela sam-

hället, vilket medförde ett nytt sätt att tänka (Lundberg, 1999). Det vi trodde oss veta var inte 

längre giltiga sanningar. De verktyg som tidigare använts blev snabbt omoderna och ersattes av 

mer tidsbesparande verktyg. Det skedde en snabb digital utveckling med nya mediala möjlig-

heter samtidigt som tidigare verktyg förlorade betydelse. Tiden blev dyrbar och effektivisering 

blev ett ledord. Materialkostnaderna ökade och både inom idrottsrörelsen liksom i samhället i 

stort blev effekterna märkbara samtidigt som föreningsväsendet försvagades. Under en åttaårs-

period, under 1990-talet minskades antalet föreningsmedlemmar med en halv miljon 

(Statistiska centralbyrån, 2003). 

Dessa tre kulturepoker finns samtidigt i dagens samhälle. Den kvardröjande och dominerande 

kulturepoken innebär att människor som vuxit upp under dessa tidsepoker har att samsas med 

värderingar och levnadsätt i dagens postmoderna samhälle med en uppdykande kulturepok 

(Lundberg, 1999). Personer som vuxit upp i eller fostras utifrån en tidigare kulturepok kan 

uttrycka att allt var bättre förr och är inte alltid lika benägna som sina yngre kollegor att vilja 

använda det som är nytt. Människor i medelåldern som inte haft arbeten som krävt att de ska 

lära sig digitala verktyg eller själva inte haft intresse att lära sig på fritiden, har inte utvecklat 

samma digitala kunskap som många i en yngre generation, som vuxit upp med både datorer och 

mobiltelefoner. De som arbetar inom idrottsföreningar har olika kunskap och för att utveckla 

arbetsplatser måste utbildning erbjudas på olika nivåer. Men utveckling som leder till 

förändring tar tid, vilket även projektledarna uttryckte när de svarade att poolbildande både tar 

tid och ekonomiska resurser i anspråk. 

Projektledarna hade under ett flertal tillfällen träffats inom projektledargruppen. Det innebar ett 

som Dysthe (2003) tar upp ett lärande i en praxisgemenskap, eftersom de då delade med sig av 

sin samlade kompetens och de styrkor de hade inom olika kunskapsområden. Tillsammans har 

de skapat ett utbildningsupplägg med passande innehåll. Genom att de fortlöpande deltog i 

projektledarträffar och avstämningsmöten, kunde de diskutera utbildningsinnehållet och andra 

frågor som projektet väckt. Genom att även ha samarbetsmöten med partners som arbetade mot 

socialt företagande (Coompanion), statliga företagsrådgivare (Almi), representanter från arbets-

förmedling och kommuner, skapade de nya kontakter. Det innebar att de kunde hitta olika 

former av stöd som kunde komma idrottsföreningar till nytta i bildandet av föreningspooler. 



 

56 

 

Ett sätt att knyta kontakter mellan idrottsföreningar, skedde genom inspirationsträffar. 

Projektledarna kontaktade kommuner och idrottsföreningar och bjöd in dessa till inspirations-

träffar. Genom att det bara fanns ofullständiga föreningslistor visste inte projektledarna vilka 

idrottsföreningar som var aktiva. Det försvårade inbjudan eftersom det tog tid att undersöka. 

SISU-konsulenterna som besökt många föreningar hade en bättre bild av vilka som var aktiva. 

Vid sina egna besök hos idrottsföreningar kunde de fungera som draghjälp genom att stötta 

projektledarna med att presentera och marknadsföra projektets vision att bilda föreningspooler. 

Både projektledarna och SISU-konsulenterna spred på så sätt information om att det fanns en 

kostnadsfri utbildning som erbjöds både dag och kvällstid. 

När intresset var väckt, planerade projektledarna färdigt den första del av utbildningen som 

kallades Digital kompetens. I början diskuterade de begreppets innebörd tillsammans och hur 

utbildningen skulle läggas upp. De upplevde att det fanns många föreningsanställda som hade 

låg datorvana och det medförde att de skapade en utbildning där deltagarna fick lära sig använ-

da några digitala gratisverktyg och sociala medier som fanns tillgängliga på nätet. Eftersom det 

inte fanns ett färdigt utbildningsmaterial kom de överens om att de själva skulle skapa ett 

lämpligt material tillsammans. Två av de fem projektledarna hade större kunskap inom utbild-

ningsområdet, vilket innebar att gruppen bestämde att dessa skulle ta huvudansvaret för att ett 

gemensamt material arbetades fram. Samtidigt skedde ett samarbete med utbildningskonsu-

lenter, representanter från SISU idrottsutbildarna, Europeiska Unionen (EU) och Västerbottens 

idrottsförbund. Det ledde till att projektledarna fick större kunskap om vilka digitala verktyg 

som de skulle använda i utbildning, för att föreningsanställda och förenings-styrelser bättre 

skulle kunna planera sin tid genom att minska manuellt skrivarbete. På så sätt skulle tid kunna 

lösgöras till att marknadsföra, arbeta med trivselfrågor och rekrytera nya idrottsledare och 

medlemmar. Det var betydelsefullt, eftersom antalet villiga personer att ta på sig förenings-

uppdrag minskat de senaste tio åren, jämfört med tidigare år (Regeringskansliet, 2009). 

Projektgruppen var viktig eftersom projektledarna gav varandra stöd och hjälp och att de inspi-

rerade och sporrade varandra att både vilja och våga. Genom ett bra samspel hjälpte projekt-

ledarna varandra i lärandet genom att bidra med egna kunskaper och ge varandra positiv 

feedback. Det innebar att projektledarna upplevde att det inte fanns någon konkurrens dem 

emellan eller mellan de DF de hade sin anställning i. 

När utbildningens form och innehåll var klart startade den. Projektledarna var nöjda med att de 

skapat ett pedagogiskt material som de ansåg fungerade bra. De hade försökt att ta hänsyn till 

deltagarnas tidigare formella och informella kunskaper, genom att erbjuda föreläsningar i stor-

grupp och hålla kortare genomgångar. De hade även diskuterat vilken betydelse grupp-

sammansättningen skulle kunna ha, om utbildningen skulle riktas mot enbart styrelsemedlem-

mar eller de anställda. Som regel bildades grupperna spontant utifrån de som sökte till de tider 

som erbjöds. Tanken som uttrycktes var att det fanns en förhoppning att de sökande skulle ha 

med sig olika arbets- och livserfarenheter vilket de kunde dela med sig till de övriga utbild-

ningsdeltagarna. Genom språket och gruppsammansättningen kunde deltagare med hjälp av 

projektledaren och kamrater som kommit längre i lärandet, växa i sitt lärande något som även 

beskrivs i Dysthe (2003).  

Projektledarna var överens om att erbjuda en flexibel utbildning vilket innebar att de fick tänka 

otraditionellt. De gav utbildning både dagtid, kvällstid och helger. Kvällstid var vanligt, efter-

som det bättre passade arbetstagare som hade annat lönearbete under dagtid. Utbildningarna 

samordnades också mellan distrikten. Tillsammans med koordinatorn beslöt projektgruppen att 

det var viktigt att ge personer med längre resväg än 3 mil ekonomisk ersättning för både resa 
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och bostad. På det sättet fick personal även vid mindre orter möjlighet att delta. Dessutom blev 

effekten att restiden för projektledarna minskade då de lättare kunde samordna utbildnings-

tillfällena på färre orter. Projektledarna kunde även stötta varandra vid utbildningstillfällena 

genom att delta vid varandras utbildningar. Utbildningstillfällena bedömdes som en början till 

att bilda nya nätverk. För det mesta upplevde projektledarna att de hade ett roligt arbete och att 

de fick lära sig mycket själva i arbetet med att lägga upp utbildningen. I sitt arbete hade de 

olika förutsättningar genom erfarenhet från tidigare arbetsplatser. Dessutom varierade förut-

sättningarna genom att distrikten såg olika ut geografiskt, något som för en del projektledare 

innebar långa resor för att möta idrottsföreningarna på orten.  

En fördel för projektet var att projektledarna var flexibla i att erbjuda ytterligare utbildnings-

omgångar när dessa efterfrågades efter att de genomfört de planerade utbildningarna. En faktor 

som kan ha underlättat var att de alla arbetade heltid i projektet och att de på så sätt fick bättre 

kontroll över hur de skulle använda sin tid bland annat med samordnade utbilningstillfällen på 

några av orterna i distriktet. Dessutom hade de gjort ett utbildningsmaterial som de kunde 

använda flera gånger. 

De erbjöd utbildningar som var lättillgängliga för de flesta. Genom att de arbetade uppsökande 

tillsammans med SISU- konsulenterna och skapade ett bra utbildningsmaterial, skapade de 

vägar till utveckling där fler människor fick känna delaktighet. De såg vikten av samverkan 

som betydelsefull inte minst för de mindre orterna med möjlighet att skapa attraktiva 

mötesplatser. De skapade en utbildning som skulle passa personer med olika nivåer i digital 

kompetens. I sin strävan att utbilda var de även ödmjuka att erkänna att de själva hade mycket 

att lära och erkänna gruppens betydelse. 

Utbildningarna varvades med att projektgruppen tillsammans inspirerade varandra till att skriva 

på Facebook och Twitter. Det ledde till att nätbesökare gavs möjlighet till att få ta del av 

utbildningens innehåll. Det visade sig att det var idrottsföreningar på de mindre orterna som var 

mest positiva till möjligheten att bilda föreningspooler. Poolen sågs som ett nytänkande som 

kunde medföra att olika kreativa idéer lyftes fram och prövades. Det fanns kommuner som var 

intresserade av att samarbeta för att skapa pooler då de själva skulle kunna köpa dess tjänster. 

Men det räcker inte med att en kommun anser att det ska skapas en föreningspool. Det 

viktigaste är, det som projektledarna påpekande, eldsjälar som driver igång, entusiasmerar och 

har visioner och kraft att utveckla pooler att bli livskraftiga. Projektledarna hade själva fungerat 

som bra förebilder när de utryckt sina visioner och entusiasmerat kring projektets mål genom 

att övertyga om fördelar med att bilda föreningspooler. 

När de sedan anordnade utbildningstillfällen upplevde de att deltagarna upplevde utbildningen 

på olika sätt, beroende på ålder. De medelålders ville i högre utsträckning än de yngre, bli 

visade hur de skulle gå tillväga, medan de yngre själva ville testa digitala funktioner. Eftersom 

alla hade samma tid till förfogande fanns det risk att gapet mellan olika gruppers digitala 

kunskap kunde leda till att de som inte hängde med kunde tappa motivation. För att skapa 

motivation och lärdomar, har gruppstorlek, lärarens pedagogiska förmåga och tid till för-

fogande stor betydelse. Hur projektledarna tänkte och planerade sina grupper är inte känt men 

det kan var en god pedagogisk idé att utifrån ett sociokulturellt perspektiv tänka på vilka de 

olika deltagarna sitter tillsammans med och hur stora grupper som ska utbildas tillsammans. De 

personer som kan mindre, kan genom en bra placering i gruppen, lära av en kamrat som kan lite 

mer (Dysthe, 2003). Utbildaren skulle då kunna stötta fler. På så sätt skulle tiden bättre kunna 

räcka till. 
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Vid utbildningstillfällena passade projektledarna även på att informera om möjligheten att 

skapa föreningspooler samt om kommande utbildningstillfällen. De upplevde att det gav ringar 

på vattnet genom att kontakter upparbetades när ytterligare idrottsföreningar, kommuner och 

andra intressenter hörde av sig och ville veta mera. Projektledarna var duktiga på att sprida in-

formation kring projektet och dess utbildningsmöjligheter, vilket skedde genom muntlig 

information från projektledarna, idrottskonsulenter, bloggar och via andra digitala mötesplatser. 

Utbildningsdeltagarna fick lära sig använda gratismaterial via internet, där Google användes 

flitigt. Projektledarna upplevde Google som ett bra pedagogiskt verktyg, eftersom det även 

fanns tydliga instruktioner utlagda på nätet. Genom att använda gratismaterialet skulle arbetet 

inom idrottsföreningen underlättats. Det visade sig även att deltagare ansåg det bra, vilket 

medförde att fler ville lära sig genom att gå utbildningen. Även idrottsföreningarnas styrelser, 

vilka inte själva deltagit vid utbildningstillfällena, uttryckte att de arbetstagare som gått 

utbildningen, tagit med sig kunskapen och använde den i föreningsarbetet (Idrottonline,b). 

Genom att lära ut metoder kring hur föreningsarbetet kunde förenklas bidrog projektledarna till 

att effektivisera idrottsföreningarnas arbete. Utbildningen kring digital kompetens blev en 

lyckad satsning där förväntade utbildningseffekter uppnåtts. Hur dessa på sikt kommer att 

påverka idrottsföreningarna får framtiden utvisa. Redan idag finns positiva erfarenheter av 

utbildningen vilka beskrivits av de som deltagit. Projektledarna ansåg att den digitala 

kompetensutvecklingen blev mycket bra och att de nådde ut med sitt budskap kring projektets 

mål. 

Även det andra steget i utbildningen av Affärsmässighet och socialt företagande blev en lyckad 

satsning. Projektgruppen var liksom vid den tidigare utbildningen en bra mötesplats att 

diskutera utbildningens innehåll utifrån projektets syfte. Vid denna utbildning var projektled-

arna överens om att distrikten skulle delas upp på två team, team södra och team norra. 

Teamen skulle var för sig anlita externa föreläsare som hade stor kunskap inom fältet. Det inne-

bar att projektledarna kunde använda den tid de tidigare lagt ned på samverkan för att skapa en 

gemensam utbildning inom projektgruppen till annat, exempelvis uppsökande verksamhet på 

fältet. Utbildningarna skedde i form av seminarier, kvällsträffar, föreläsningar och konferenser. 

Seminarier var den arbetsform som projektledarna själva ansåg vara viktigast, eftersom det vid 

dessa tillfällen fanns tid för deltagarna att ställa frågor och diskutera. Dessa tillfällen kunde 

även leda till nya samarbeten över kommungränserna. Föreläsningarna uppskattades av de 

flesta och budskapet att bilda föreningspooler spreds. Framför allt fanns det många som vid-

gade sitt synsätt kring idrotten som närande sektor, då idrotten enligt föreläsaren Larsson är en 

av de snabbaste växande sektorerna i samhället med många möjligheter att få mer inkomster till 

föreningslivet. 

Det tredje steget i utbildningen kring socialt företagande och skapandet av föreningspooler blev 

uppnått och det var målet som projektet hade förväntats leda till. Redan under det andra steget 

var socialt företagande en viktig del i utbildningssatsningen. Bildandet av föreningspooler var 

ett mål som funnits med från början av projektet. Redan vid inspirationsträffar och alla former 

av möten med olika intressenter kring idrotten, tog projektledarna tillfället i akt att berätta om 

möjligheter med föreningspooler. De spred budskapet via SISU-konsulenter och olika former 

av digitala mötesplatser. Under projekttiden spelades även en film ”Vad är en föreningspool” 

in, en film som på ett lättfattligt sätt visade fördelar av att bilda föreningspooler. Dessutom 

fanns ett arbetsmaterial och diskussionsmaterial ”Idrottsrörelsen & Social ekonomi för klubbar 

och föreningar”; till hjälp att skapa föreningspooler.  
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Vid slutkonferensen presenterades Åsa-projektets utvärdering av föreningspooler. Utifrån det 

projektet har det bildats en erfarenhetsbank med modeller för hur föreningspooler kan org-

aniseras och finansieras. Dessa ledde till att Trygghetsrådet, har skapat en skrift ”Förenings-

pooler – en rekommendation”, i vilken tips ges för de som vill bygga upp fungerande 

föreningspooler (Trygghetsrådet trs, 2011). Vid samma konferens redogjorde projektledarna för 

Attraktiv Arbetsplats för sina erfarenheter av projektet. De var nöjda med sitt arbete och 

berättade att de uppsatta målen hade uppnåtts eller var på god väg att uppnås. Att utbilda 900 

anställda och 375 föreningsarbetsgivare (styrelser) inom 5 DF, var ett av de mål som uppnåtts. 

Tabell 10. Antal deltagare i utbildningstillfällen inom fem DF 

Antal deltagare Norrbotten Västerbotten Gästrikland  Uppland Södermanland Totalt 

Digital 

kompetens 

150   87 130  

Affärsmässighet 

och socialt 

företagande 

130   193 230  

Totalt 280 600* 576* 280 360 2096 

*Gästrikland och Västerbotten hade inte preciserat hur många deltagare som deltagit i de olika utbildningarna. 

Tabellen visar att utbildningar i Digital kompetens och Affärsmässighet och socialt företagande 

tillsammans hade sammanlagt fler än 2000 deltagare när projektet hade avslutats. En markant 

ökning mot tidigare mättillfällen i samband med enkätutskicken. Hur många av deltagarna som 

var anställda eller styrelsemedlemmar (föreningsarbetsgivare) i de fem distriktsidrotts-

förbunden, preciserades inte. Utbildningarna hade varit lyckade och efterfrågade vilket 

medförde att extra utbildningsomgångar hade getts på begäran. 

Genom hela projektet har nya mötesplatser skapats, människor som inte tidigare kände 

varandra har knutit nya kontakter samtidigt som ett lärande skett hos de deltagare som 

genomgått utbildning. Framtiden för föreningspooler ser ljus ut och målet med att bilda minst 

en föreningspool inom varje distrikt är på väg att uppnås. 

Projektledarna har varit nöjda med projektets koordinator som fungerat som en spindel i nätet. 

Han har väntat ut projektledarna och de har själva fått lägga fram sina idéer. Strategisk 

påverkan har varit ett av koordinatorns nyckelord. Med hjälp av koordinatorn som stöttat har 

projektledarna lyfts fram med sina olika kunskaper och erfarenheter. De första tre månaderna 

av projektet använde projektgruppen till att diskutera projektets mål, innehåll och vad som var 

viktigast att börja arbeta med. De lade då en grund för fortsatta möten inom projektgruppen, där 

idéer och kreativitet fick flöda fritt. Det innebar att det var högt i tak och tidigare beslut kunde 

omprövas om det visade sig att det fanns andra och bättre möjligheter.  

När projektledarna anställdes var det inte klart uttalat att de även skulle utbilda, något som kom 

att bli nödvändigt i projektet, eftersom det inte fanns ett passande utbildningsmaterial i digital 

kompetens. Projektledarna fick själva gå en utbildning i hur en utbildning skulle kunna läggas 

upp. Den hjälpte dem att arbeta vidare med att skapa ett lämpligt material och lägga upp en 

passande utbildning för idrottsföreningarna. En positiv bieffekt var att de själva höjde de sin 

egen utbildningsnivå. 
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Analys av enkäter 
För att bearbeta enkäterna sammanställdes svaren i tabeller där svaren kategoriserades och be-

arbetades statistiskt. Utbildningarnas deltagare fick svara på två enkäter vid olika tillfällen. Den 

första handlade om utbildningstillfället Digital kompetens och den andra om Affärsmässighet 

och socialt företagande. Det som undersöktes var deltagarnas önskemål och förväntningar i 

utgångsläget jämfört med hur det faktiskt blev efter utbildningarna. 

Utbildningstillfället Digital kompetens skedde vid olika tidpunkter inom de fem distrikten med 

en differens på mer än ett halvår. Distrikten Norrbotten och Västerbotten i norr hade 

tillsammans 183 deltagare medan distrikten i Gästrikland, Uppland och Södermanland hade 

136 deltagare tillsammans som deltog i utbildningen. Siffrorna visar att det i norr fanns ett 

större intresse eller en större möjlighet att delta, kanske utifrån mindre konkurrens av andra 

aktiviteter. 

De som svarande på enkäten var något större andel kvinnor (55 %) än män (45 %). De flesta av 

de som svarat var i åldrarna mellan 36 – 49 år (43 %) med en större andel kvinnor som svarat. I 

åldern mellan 50 - 65 år (36 %) var det en lika stor andel män som kvinnor som svarat. De 

flesta som svarat (åtta av tio) var i den yngre och äldre medelåldern. De yngsta var i åldern 21 – 

35 år och i den åldern var det störst andel kvinnor. I åldern över 66 år var flest män som svarat. 

Utifrån att det var en stor åldersspridningen av deltagarna så kan den kvardröjande kulturen 

(Lundberg, 1999) spela roll för hur utbildningen har tagits emot av de olika deltagarna. De 

flesta svarande var antingen under 35 år eller äldre än 66 år. Dessa åldersgrupper har 

förmodligen olika kunskap om digitala medier. 

I arbetet inom idrottsföreningarna hade deltagarna olika former av anställningar; tillsvidare 

anställning, anställning med lönebidrag, projektanställning, styrelseuppdrag eller annat ideellt 

arbete. En dryg tredjedel hade en tillsvidare anställning. En knapp tredjedel var anställda med 

lönebidrag. I förhållande till att det inom idrottsrörelsen finns omkring 70 procent som är 

anställda med lönebidrag, borde det varit fler i gruppen anställda med lönebidrag som deltagit i 

utbildningen. Tanken är att lönebidrag som ekonomiskt stöd, ska fasas ut efter hand och leda 

till en löneanställning inom fyra år (Statskontoret, 2008). Med det som bakgrund och att 

utbildningen dessutom var gratis, borde det funnits ett större intresse att se till att fler anställda 

med lönebidrag deltog i utbildningen som en början i att skapa fler och mer varaktiga 

anställningar. Av den knappa tredjedelen som hade en anställning med lönebidrag hade 31 

personer (74 %) haft lönebidrag från 4 till mer än 15 år. Resterande åtta deltagare (26 %) hade 

haft lönebidrag i mindre än 4 år något som visar att tanken med utfasning till ordinarie arbeten 

inte har fungerat bland de svarande.  

Den digitala utbildningen handlade om att använda digital teknik. Deltagarna hade olika vana 

och förmåga att använda dator och internet. Omkring fyra av tio enkätdeltagare ansåg att de 

hade bra till hög datorvana redan innan de gick utbildningen. Att de hade datorvana kanske inte 

är så förvånade utifrån att fler än hälften var tillsvidareanställda, projektanställda eller hade 

styrelseuppdrag och i den gruppen borde det finnas många med datorvana. Dessutom var en av 

tio i åldern under 35 år vilket innebär att de växt upp i ett postmodernt samhälle och tidigt skol-

ats in i en digitaliserad värld (Lundberg, 1999). På frågan om vanan av att använda internet 

fanns det ingen av männen som svarade att de hade låg vana. Det var kvinnorna (15 %) som 

ansåg att hade låg vana av internet. 

En dryg tredjedel av de svarande rangordnade den digitala utbildningen som en viktig kompe-

tensutveckling. För vems skull var den viktig? Var det för arbetsgivarens eller för deras egen 



 

61 

 

skull? Två tredjedelar svarade att de var intresserade av digitala möjligheter och såg den som 

en viktig kompetensutveckling, kvinnorna till 73 procent och männen till 65 procent. Den 

resterande tredjedelen svarade att de var nyfikna på projektet, blev rekommenderade av 

föreningen eller att de ville träffa andra föreningsarbetande. Varför deltog inte fler deltagare 

med lönebidragsanställning? Borde inte utbildningen samla ett axplock av de personer som är 

verksamma? Att gå så långt som att påstå att personer med lönebidrag var de som fick sköta 

föreningens verksamhet medan fast anställda och styrelser deltog i utbildning är inte rimligt 

men frågan kan ställas på vilka grunder eventuella prioriteringar sker. 

Det stora flertalet som deltog i utbildningen var mycket nöjda med utbildningens kvalité, främst 

kvinnorna. Både männen och kvinnorna kommenterade att utbildningen i hög grad motsvarade 

förväntningarna och att det gick bra att följa med. Hur en utbildning ska anpassas för att passa 

flera målgrupper, där en del har mindre kunskap medan andra har mer, skulle kunna lösas 

genom att utbildningen startar med att ta reda på eventuella förkunskaper. 

Det fanns flera digitala metoder och hjälpmedel som enkätdeltagarna ansåg kunde underlätta 

föreningsarbetet. Genom att skapa och sammanställa enkäter skulle arbetet i föreningen under-

lättas. Även Facebook, medlemslistor och YouTube fanns bland de högst rankande hjälpmed-

len. Frågan om vilka personer som skötte bokföringen väcktes när svaren visade att det var 2 

procent av kvinnorna mot 13 procent av männen som ansåg att ett digitalt bokföringsverktyg 

kunde underlätta. Kanske berodde det på att det i huvudsak var männen som skötte bokföringen 

och ville ha ett digitalt bokföringsverktyg för att underlätta arbetet. Eller så fanns det redan 

fungerande inköpta program. En ytterligare teori kan vara att det var fler kvinnor som skötte 

bokföringen och att de hade vana av bokföringsarbete och inte hade något ytterligare behov av 

digitala bokföringsverktyg. 

Tänkvärt är att männen (48 %) i högre grad än kvinnorna (33 %) ansåg att de hade nytta av 

utbildningen i sitt arbete, medan kvinnorna (67 %) i högre utsträckning än männen (50 %) an-

såg att utbildningen innebar att de kunde utföra sina arbetsuppgifter bättre. Sammanlagt var det 

hälften av deltagarna som såg utbildningen som användbar i arbetet eller att de skulle kunna 

utföra arbetsuppgifterna bättre och en tredjedel fick även möjlighet till förändrade arbets-

uppgifter. Det visar att utbildningen hade effekt trots att de resterande två tredjedelarna endast i 

låg grad fått den möjligheten. Att den gruppen ännu inte fått den möjligheten kan ha att göra 

med hur arbetet är upplagt och viljan att förändra. Sammanfattningsvis är enkätdeltagarna 

nöjda med utbildningen i Digital kompetens och de ger ett bra betyg till utbildningsledarna 

tillika projektledarna. 

I utbildningsomgången Affärsmässighet och socialt företagande var åldersspridningen mellan 

deltagarna stor. En projektledare berättade att den yngsta deltagaren var 16 år medan den äldsta 

var över 80 år gammal. I enkäten var det få svarande i åldern mellan 21 – 35 år. Det kan bero 

på att personer i den åldern ansåg att de hade tillräckliga kunskaper och därför inte hade behov 

att gå utbildningen.  

Tre fjärdedelar av de som svarat på enkäten definierade Affärsmässighet som att föreningen 

drivs av en ekonomisk medveten styrelse. Något som säkerligen stärktes av att en tredjedel av 

de som svarat själva hade styrelseuppdrag och var väl insatta. Hälften av enkätdeltagarna såg 

utbildningen i Affärsmässighet och socialt företagande som en viktig kompetensutveckling, 

medan en tredjedel såg möjligheten att genom utbildningen, få träffa andra idrottsföreningars 

anställda och förtroendevalda. Förutom att se utbildningen som en viktig kompetensutveckling 

var det viktigt att utbyta erfarenheter och diskutera med andra som kommer från liknande 
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idrottsverksamheter. Genom att deltagarna träffades och utbildades tillsammans fanns 

möjligheten till samtal där gemensamma erfarenheter utvecklade kunskapen (Dysthe, 2003). 

Dessutom så fick de genom att lyssna till olika föreläsare en fördjupad förståelse av tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Något de kunde diskutera med andra deltagare och fortsätta berätta 

om när de kom hem till föreningen. 

Utbildningens föreläsningar genomfördes med hjälp av lokala förmågor och föreläsare som 

reste runt mellan distrikten. Det var säkerligen en anledning till att de flesta deltagarna i hög 

grad var positiva till det innehåll som förmedlades och att det höll en god kvalité. Några av 

deltagarna kommenterade att det fanns en bra bredd i föreläsningarnas olika innehåll. Genom 

att erbjuda folk från ”fältet” blev det en bra bredd på utbildningen och projektledarna hade på 

så sätt lyckats bra med även denna utbildningsomgång. Tanken att använda lokala förmågor 

som har och har haft en betydelse för orten är viktig, eftersom det ökar igenkänningsförmågan 

och därmed motivationen att lyssna aktivt. Det fanns även en föreläsare som reste runt mellan 

distriktsidrottsförbunden och som kom från idrottsekonomiskt centrum i Lund. Det var Björn-

Anders Larsson vars föreläsning Idrottens ekonomiska värde, fick ett bra betyg. Den 

föreläsningen väckte många nya tankar om idrotten som en närande och inte en tärande sektor. 

Genom Larssons föreläsning spreds kunskap om sportens totala ekonomiska omsättning. En 

uppgift som är viktig för idrottsföreningar att börja diskutera, både på styrelsenivå och på 

arbetstagarnivå. Att ha en bra ekonomi är nödvändigt för att fortsättningsvis förvalta det sociala 

kapitalet i ett civilt samhälle (Regeringskansliet, 2009). 

Det fanns en skillnad mellan vilka som svarat på den första enkäten Digital kompetens 

respektive den andra Affärsmässighet och socialt företagande. Det var procentuellt fler 

personer (34 %) med styrelseuppdrag som svarade på den senare. En slutsats som kan dras är 

att personer med styrelseuppdrag i högre grad behöver utbildning kring Affärsmässighet och 

socialt företagande eftersom de har mandatet att driva sin förening framåt. Något som är 

nödvändigt, inte minst ekonomiskt. En annan jämförelse mellan de två enkäterna är att det var 

procentuellt färre personer anställda med lönebidrag och tillsvidareanställda som svarande på 

den senare enkäten. Vid den första enkäten hade 63 procent svarat i jämförelse med den andra 

enkäten där endast 37 procent svarat sammanlagt i de två grupperna. Ett troligt samband är att 

titlar på utbildningar, tillika innehållet, fångar olika målgrupper. Det framkom även i den första 

enkäten när de fick frågan om de var intresserade av en utbildning i Affärsmässighet. Några 

kommenterade att de inte tänkt delta eftersom de inte ansåg att den passade deras arbete. Andra 

att de inte kände till innehållet i utbildningen eller så ansåg de sig inte ha tid.  

Övergripande analys  

Attraktiv arbetsplats var ett EU - projekt som initierades av Västerbottens idrottsförbund. 

Projektet tilldelades 14,3 miljoner kronor och riktades mot distriktsidrottsförbunden i 

Gästrikland, Södermanland, Uppland, Norrbotten samt projektägande Västerbotten. Målet var 

att stärka branschen idrott och skapa förutsättningar för attraktiva föreningsanställda inom tre 

områden; Digital kompetens, Affärsmässighet, samt Socialt företagande och bildandet av 

föreningspooler. När projektet startade anställdes en koordinator som huvudprojektledare och 

en gemensam mötesplats byggdes upp för projektledarna som anställdes i fem distrikts-

idrottsförbunden. Till projektet knöts en styrgrupp som skulle se till att projektet höll sig inom 

EU:s Socialfonds ramverk. 
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Koordinatorn som spindeln i nätet lyssnade in projektledarna och lät deras tankar, idéer och 

visioner få flöda fritt. Det innebar att projektledarna själva fick bestämma innehåll och upplägg 

på hur informationen skulle spridas och hur utbildningarna skulle läggas upp. En tanke hos 

koordinatorn var att det var utförarna, alltså projektledarna, som måste vara motiverade att 

driva projektet. Ett projekt liksom annan verksamhet kan drivas utifrån en Top Down- och en 

Bottom Up -modell. I en Top Down -modell tas besluten uppifrån, medan det i en Bottom Up-

modell är fler delaktiga då beslut sker i samverkan. I en Top Down modell finns risk att 

motivationen påverkas, om inte deltagarna känner sig delaktiga och bara får utföra det som 

åläggs dem uppifrån. Det innebär även att deras enskilda handlingsutrymme minskar. Genom 

att koordinatorn arbetade efter Bottom Up-modellen har han skapat ett bra sätt för 

projektgruppen att arbeta. I början fanns det projektledare som ville att koordinatorn skulle ta 

kommandot men med tiden såg även dessa att det var en bra taktik med en Bottom Up- modell, 

där de själva var drivande, givetvis med ett förtroende från koordinatorn. 

I de båda enkäterna hade totalt en tredjedel (29 %) av deltagarna styrelseuppdrag. I praktiken 

har de ett arbetsgivansvar och är därför viktiga nyckelpersoner. Om de inte är intresserade av 

att det ska bildas föreningspooler blir det svårt för de anställda att själva driva frågan. Även de 

anställda måste vara intresserade för det krävs mycket arbete att skapa och driva pooler. Det 

visade sig i samband med den information som spreds vid en inspirationsträff. Det första var att 

informationen hade effekt, då projektledare fick förfrågan att komma ut och informera en hel 

kommunledning. För det andra visade det sig att det inte räckte med att en kommunledning 

visade intresse för att skapa föreningspooler. Det måste också finnas flera eldsjälar som 

tillsammans är villiga att starta en föreningspool och som har kraft och ork att se till att den 

drivs effektivt. 

Projektledarna har utvecklats under projekttiden. Samtidigt som de haft ett eget lärande har 

deltagarna i utbildningarna lärt sig mycket. Det har varit en form av vinn - vinnsituation för de 

flesta. Projektledarna har delat med sig till varandra och de har fått tillbaka från deltagarna, 

som genom att använda kunskap från utbildningarna visat intresse för att bilda föreningspooler. 

Upplägget har varit genomtänkt och koordinatorn har med sin mångåriga erfarenhet av projekt 

och arbetsledning varit en bidragande orsak. På samma sätt har projektledarna själva varit en 

bidragande orsak till att det fungerat bra. 

Det har funnits vissa ramar som påverkat projektet. Det fanns en önskan om att få köpa in web-

kameror och utrustning för att kunna undervisa digitalt eller skapa digitala rum där 

projektledarna kunde se varandra och tillsammans rita upp modeller. Med tanke på de bidrag 

som betalats ut till reseersättning och hotellrum, skulle teknisk utrustning kunnat minska dessa 

kostnader. Det fanns ett intresse från koordinatorns sida för inköp men det var inte möjligt 

eftersom Socialfondens ramar inte tillät detta. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I den genomförda undersökningen analyserades dokument, intervjuer och enkäter utifrån 

huvudsyftets tre frågeställningar. 

1. Vilka modeller för arbetssätt, metoder och verktyg har använts för samverkan? Hur 

beskrivs och uppfattas dessa av projektledare? 

I början av projektet träffades projektgruppen på en gemensam mötesplats för att diskutera hur 

projektets vision skulle förverkligas. En bidragande faktor till att projektet har fungerat väl är 

att processen fick ta tid och att gruppens arbete inte styrdes uppifrån av koordinatorn, trots att 

projektledarna i början upplevde den avvaktande roll koordinatorn intog som frustrerande. 

Förutom fysiska träffar använde projektgruppen digitala mötesplatser där arbetssätt och 

metoder diskuterades. De digitala mötesplatserna blev viktiga verktyg där utbildningsmaterial 

lades ut liksom övriga dokument. Genom att, framförallt i början, regelbundet träffas och lägga 

ut allt material på de digitala mötesplatserna kunde utbildningsmaterialet på den interna Project 

Place användas vid samma typ av utbildning. Även informationen som lades ut på den externa 

mötesplatsen Attraktiv Arbetsplats stimulerade samverkan mellan de olika distriktsidrotts-

förbunden. 

Projektledarna var nöjda med uppbyggnaden av innehållet i den interna digitala mötesplatsen. 

De hade själva varit med och byggt upp dess innehåll och hade själva ett ansvar att leverera 

material till månatliga redovisningar. Dessutom fanns där även andra dokument som koordi-

natorn ansvarade för att lägga ut. Det som fungerade mindre bra var att projektledarna upplevde 

att de hade kunnat utnyttja den interna mötesplatsen bättre. De ansåg att det behövdes tid till att 

utforska Project Place, vilket även var synligt i användningsfrekvensen. Projektledare använde 

förutom en gemensam dokumentflik även en egen flik där de la ut mer specifikt material för sitt 

distrikt. Under den gemensamma fliken samlades informationsmaterial, information om 

projektledarträffar, fakturor, sammanställningar och utbildningsmaterial. De modeller och 

verktyg i form av digitala gratisverktyg från nätet uppfattades av projektledarna som bra 

verktyg att använda i utbildning. De var nöjda med att samarbetet kring utbildningarnas 

upplägg fungerat bra. 

Efter hand användes inte Project Place lika flitigt som i början av projektet. Antalet tillfällen 

som projektledarna diskuterade över den digitala mötesplatsen minskade och inläggen blev 

färre. Även de fysiska träffarna minskade i antal. I början av projektet arbetade projektledarna 

tillsammans i projektgruppen. Det skedde framför under initieringsfasen och upplägget av den 

första utbildningsomgången Digital kompetens. Under den andra utbildningsomgången 

Affärsmässighet och social kompetens arbetade team norr och team söder för sig, men det fanns 

även en gemensam processamverkan när innehållet diskuterades. 

Inför framtida projekt kan det vara värt att väga kostnaden för vad ett verktyg som Project 

Place kostar mot hur mycket den används. Hade de samlade dokumenten kunnat läggas på en 

digital plats med lägre kostnad? Project Place är ett avancerat plattformsverktyg som fungerat 

bra men som skulle kunnat utnyttjas bättre, inte minst till samverkan. 

Den externa mötesplatsen Attraktiv Arbetsplats gav en bra bild av processen i projektet. Genom 

att material i form av föreläsningar och sammanfattningar av utbildningstillfällen lades, blev 

den ett bra redskap för spridning av information till en bredare allmänhet. 
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2. Hur upplevde idrottsföreningarnas anställda och styrelser som deltagit i projektets 

utbildningssatsning att den gett fördjupad kunskap och möjlighet till en breddad 

verksamhet?  

Sammanfattningsvis var de flesta svarande deltagarna mycket nöjda med utbilningssatsningen. 

En stor del av deltagarna som svarat på enkäterna var äldre. Dessa kom framförallt från 

styrelser, vilka har makt att påverka implementering av föreningspooler. Men för att det ska 

lyckas behövs både motivation och engagemang från både styrelser och arbetstagare. Det är 

därför viktigt att fortsätta att diskutera och reflektera över fördelar och nackdelar. En framtida 

forskningsfråga skulle kunna handla om vilka som kommer i åtnjutande av utbildningen och 

vad det får för effekter.  

Hur satsas det på den grupp som är anställda med lönebidrag och har utbildningen passat alla? 

Om 70 procent är anställda med lönebidrag inom idrottsrörelsen borde fler med sådan 

anställning deltagit i utbildningarna. Vilka har utbildningen vänt sig till och vilka har fått 

möjlighet att delta? Har alla personer som anser sig ha en låg digital kompetens och lite 

kunskap om affärsmässighet stöttats att utbilda sig? Fanns det en morot för att deltagarna skulle 

bli motiverade att gå utbildningen för att sedan få arbetsuppgifter som de upplevde som 

stimulerande? Några av deltagarna var intresserade av föreningspooler, medan andra svarade 

att de var omotiverade och såg projektet som en extra arbetsbörda. Utbildningarna tog tid från 

andra arbetsuppgifter och de såg heller inga möjligheter att gå fortsatta utbildningar. Några 

angav att det berodde på ålder eller att de arbetade på sin fritid i styrelser, andra att de inte hade 

tillräckligt med erfarenhet. Men som helhet är de som deltagit i utbildningarna mycket nöjda. 

Projektet har hittat former där både ett erfarenhetsbaserat och ett teoribaserat lärande kan bidra 

till idrotten som en attraktiv arbetsplats. 

3. Anser projektledare och projektets koordinator att projektets utbildning bidragit till att 

målet affärsmässighet och skapandet av föreningspooler har uppnåtts?  

Projektledarna ansåg att de hade uppnått målen eller var på god väg att uppnå alla de uppsatta 

målen. När projektledarna redovisade sin slutrapport framkom att totalt hade 2096 personer 

deltagit i utbildningstillfällena. Det som gör att de fem distrikten har lyckas att nå målet med att 

nå ut till minst 375 föreningar och skapa eller bana väg för minst en föreningspool i varje 

distrikt beror på flera saker. Projektgruppen hade rekryterats med stor omsorg, både från 

idrotten men även utifrån. Sammansättningen blev personer med olika erfarenheter, olika åldrar 

och kön. Några av dem hade god digital kompetens som de frikostigt delade med sig av och 

som passade i projektets utbildningssatsning. Dessutom fanns en motivation och drivkraft som 

smittade av sig. Projektledarna prövade först att själva använda de digitala verktygen genom att 

testa mallar för nyhetsbrev, skapa enkäter till kursanmälan och utvärdering. Projektledarna var 

självlärda men inte fullärda och betonade vikten av att våga testa. Ödmjukhet var ett viktigt 

ledord som kunde omsättas genom att de berättade för deltagarna hur de själva upplevt lärandet 

och att de upptäckt att det var lättare än de hade trott.  

Projektledarna organiserade utbildningen så det skulle passa så många som möjligt. Utbild-

ningarna har varvat teori och praktiska övningar och materialet har varit tillgängligt för 

deltagarna efter utbildningstillfället. De är nöjda med utbildningsinsatserna och att de själva 

skapat innehållet i den digitala utbildningen. Den andra utbildningens innehåll kring 

Affärsmässighet hade de också diskuterat fram. Genom att använda sig av kunniga lokala 

aktörer, samt en gemensam föreläsare för båda teamens DF, kände de sig nöjda även med det 

innehållet. Den gemensamma föreläsningen bidrog till att de själva liksom även utbild-
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ningsdeltagarna fick ett nytt perspektiv på idrotten som en närande faktor som bidrar ekono-

miskt till samhället. 

Samarbetet mellan föreningarna utvecklades genom att de i utbildning fick mer kunskap om 

hur de lättare skulle kunna samverka genom att använda kostnadsfritt material. Genom nätet 

skulle de lättare kunna presentera och diskutera olika förslag som var möjliga för föreningar att 

samverka kring. Det handlade om att underlätta vardagen med ett användarvänligt material och 

att se alla deltagare som viktiga socialt kompetenta personer, något som på sikt kunde leda till 

föreningspooler. Detta var ett mål som framförallt föreningar på landsbygden visade sig vara 

mer intresserade av än vad föreningar i tätorter var. Projektledarna påpekande att det var viktigt 

att formulera strategier så att idén med att skapa föreningspooler även levde kvar efter projektet 

hade avslutats.  

Fortsättningsvis och när projektet har avslutats är det viktigt att skapa fortsatt utrymme för ut-

bildningar tillsammans med andra idrottsföreningar. De idrottsföreningar som redan deltagit i 

utbildning behöver få diskussionsmöjligheter för att utveckla samarbeten mellan föreningar i 

form av föreningspooler. Inför framtiden kan en viss oro skönjas eftersom idrottsföreningar 

som har en ansträngd ekonomi väljer bort att utbilda. Även om utbildningen är gratis för 

idrottsföreningen finns alltid en kostnad. Det arbete som skulle utföras blir liggande eller ska 

ersättas genom att vikarier tas in. Men att satsa på vuxnas lärande är inte enbart en kostnad utan 

en investering för ekonomisk tillväxt och personlig utveckling.  

Genom projektets utbildning fanns förhoppningen att fler av de lönebidragsanställda med tiden 

ska kunna få fasta arbeten och heltidsarbeten och att utveckla sin självkänsla genom att se sitt 

värde på arbetsmarknaden. Kunskapsbildning kan med fördel användas till att skapa bättre 

arbetsförhållanden inom idrottsförbunden. Det oavsett om den sker informellt genom sam-

verkan eller mer formellt genom poolbildningar. Genom att flera personer kan lite om mycket, 

distribueras lärandet till flera personer. Det några människor är skickliga på kommer andra 

tillgodo. Alla har något att bidra med och det är viktigt att alla ges en möjlighet att delta på lika 

villkor. 

Det har funnits en bra balans och projektledarna har själva format och processat utbildnings-

innehållet. Genom materialet som projektledarna tillsammans utarbetat, visar de en strävan mot 

en pedagogisk förnyelse. Materialet finns sparat och kan användas i fortsatta utbildnings-

sammanhang både av de distrikt som ingått men även av andra organisationer. Därför är det 

viktigt att dra upp strategier som håller även efter projektets slut. Resor för att utbilda och för 

deltagare att komma ta sig till olika utbildningsställen innebar en stor kostnad. Den kostnaden 

hade kunnat vara möjlig att sänka genom att fler av utbildningstillfällena sändes med hjälp av 

digitala medier. Det EU-finansierade projektet har haft vissa ramar att förhålla sig till, ramar 

som även kan ha hindrat mer kreativa lösningar för hur pengar har kunnat användas för att 

komma fler människor till del.  

För att fortsätta arbetet efter projekttidens slut ges följande råd till distriktsidrottsförbunden i 

deras fortsatta arbete att skapa en Attraktiv Arbetsplats för ALLA; 

 Inventera vilken kunskap som finns på arbetsplatser och hur dessa används i 

organisationen. 

 Skapa fortsatta utbildningsmöjligheter så att alla får möjlighet att tillägna sig de 

grundläggande färdigheterna. 
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 Erbjud nya utbildningssatsningar genom att samverka och satsa tid på utbildning 

genom samverkan och ta vara på dess effekter 

 Samverka med andra idrottsförbund om utbildning 

 Använd tidigare projektledare till att hjälpa med fortsatt vägledning och rådgivning. 

 Se till att det finns mentorer och coacher. 

 Sprid information till andra DF. 

Avslutande reflektioner 

Utvärderingen har samlat, sammanställt och analyserat information från dokument, intervjuer 

och enkäter. Med denna som bakgrund finns det goda utvecklingsmöjligheter att skapa 

attraktiva arbetsplatser inom idrottsföreningar, både genom att bilda föreningspooler men även 

genom att stärka redan befintliga föreningars arbete, inte minst genom gemensamma utbild-

ningstillfällen. Visionen att kunna positionera idrotten som en stark regional utvecklingsfaktor 

är viktig. Om det lyckas eller inte får framtiden utvisa, men helt klart är att projektet Attraktiv 

Arbetsplats bidragit med en mängd erfarenheter. Utbildningar har lett till nya möjligheter för 

individers och föreningars utveckling. Föreningspooler har startat och fler arbetstagare och 

styrelsemedlemmar än det uppsatta målet har utbildats. 
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Bilaga 1 Indikatorer för granskning och utvärdering   
 

 De finansiella och fysiska indikatorerna ska mäta  

1. antalet arbetsställen som påbörjat deltagande i projekt i programmet, per år och 

totalt, fördelade på antal anställda, bransch och arbetsmarknadssektor.  

2. Antal individer som påbörjat deltagande i projekt i programmet, per år och totalt, 

uppdelat på åldersgrupperna 16-24 år, 55-65 samt övriga.  

3. Antal egenföretagare som påbörjat deltagande i projekt i programmet per år och 

totalt.  

4. Genomsnittligt utbetalat stöd per deltagande arbetsställe, fördelat på ESF-stöd och 

nationell medfinansiering.  

5. Genomsnittligt utbetalat EFS-stöd samt medfinansiering per deltagare fördelat 

mellan förprojektering och genomförande samt antal timmar per projekt. 

6. Antal deltagartimmar per projekt.  

7. Antal deltagare i projektet med inriktning på de olika diskrimineringsgrunderna 

8. Antal projekt som gått från projekteringsfas till genomförandefas med stöd från 

socialfonden.  

9. Antal deltagare i projekt med inriktning på att förebygga långtidssjukskrivningar.  

10. Individers utbildningsbakgrund fördelat på grundskola, gymnasium och 

eftergymnasialt samt högskoleutbildning.  

Utifrån dessa indikatorer ska en strategisk plan läggas upp för utvärdering för att i en analys 

kunna belysa orsakssammanhang och värdera utifrån uppsatta mål och relevanta jämförelser 

eller resonemang när det gäller verksamhetens resultat och effekter (Svenska ESF-rådet, 2007)  

Utifrån dessa indikatorer kan Socialfonden förändra sin syn på social ekonomi och tankar kring 

projektverksamhet. De erfarenheter som dras från dagens läroperioder kan utmynna i 

morgondagens transnationella projekt. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 1 – projektledare 

    

Projektets uppdrag 

 Vilken är din funktion i projektet Attraktiv arbetsplats? 

 Har dina arbetsuppgifter förändrats efter det att projekt Attraktiv arbetsplats startade? I 

så fall, hur? 

 Idrotten en arbetsplats för alla/Attraktiv arbetsplats – vad syftar det på? Hur skulle du 

beskriva projektets uppdrag? 

Den egna verksamheten i förhållande till uppdraget 

 Hur stämmer er löpande verksamhet överens med de uppdrag och direktiv som ska 

utföras inom projektet Attraktiv arbetsplats? 

 Hur stor del av din arbetstid är avsatt till projektet? Räcker avsatt tid? (restid) 

 Har du/ni förändrat er verksamhet för att svara mot uppdraget för projekt Attraktiv 

arbetsplats? På föreningsnivå? I er löpande verksamhet? 

 Vilka visioner har du/ni kring uppdraget? Visioner kring Poolverksamhet? 

Utbildning för idrottens arbetsgivare/styrelser och anställda 

 Uppstartsmöte/Inspirationsträff – för vem och vilka? Hur har deltagarna valts ut? 

 Vilka har varit delaktiga i framarbetandet av innehållet i utbildningen?  

 Vilka effekter förväntas av utbildningen inom respektive område?  

 Får du/ni tillräckligt med stöd i arbetet med projektet Attraktiv arbetsplats? Av 

vem/vilka i så fall? 

Hur genomförs utbildningen? 

 Vilka metoder, arbetssätt och aktiviteter har utformats för projektet? 

 Hur uppfattar du arbetet med intern dokumentation? 

 Hur upplever du att projektplatsen ”Project Place” fungerar?  

 Hur upplever du projektarbetsplatsen ser du den som en möjlighet eller hinder för 

arbetet som ska genomföras?  

Vilken betydelse tillmäts arbetet med projektet Attraktiv arbetsplats? 

 Vem/vilka har ansvaret för de olika huvudområdena, digital kompetens, 

Affärsmässighet och socialt företagande? Varför just dessa?  

 Hur upplever du att arbetet med Attraktiv arbetsplats värderas i jämförelse med övrig 

verksamhet?  
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Bilaga 3 Enkät utbildningsinsatser – Digital kompetens  
  
Du som får denna enkät har deltagit i en utbildningsinsats i projekt Attraktiv arbetsplats. I projektet 

ingår att kompetensutveckla idrottens arbetsgivare (styrelser) och anställda inom områdena digital 

kompetens, affärsmässighet och socialt företagande och skapandet av föreningspooler. Tanken är att 

branschen idrott ska stärkas med möjlighet att skapa fler attraktiva och livskraftiga arbetsplatser. Utifrån 

detta är jag som utvärderare av projektet i ett första skede intresserad av din upplevelse av utbildningen. 

Jag som fått detta uppdrag heter Ingrid Stålnacke och arbetar vid Pedagogiska institutionen vid Umeå 

universitet. 

 

Enkäten är anonym och ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. När svaren kommit in 

sammanställs de och enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. Jag vill att du ska svara på så många 

påståenden du kan för att undersökningen ska bli så trovärdig som möjligt. Dina svar är viktiga! 

 

Kryssa för det/de alternativ som stämmer in på dig.  

 

Kön:  

Kvinna □    Man □ 

 

Ålder: 

Under 20 år □     21-35 □       36-49 □      50-65 □      över 66år □ 

 

Anställning/uppdrag 

Antal år du arbetat och/eller haft styrelseuppdrag inom nuvarande idrottsförening: 

Mindre än 4 år □         4-9 år □     10-15 år □        mer än 15 år □  

 

Tillsvidareanställd □ 

Projektanställd □ 

Anställd med lönebidrag  □ 

Styrelseuppdrag □  

Annat ideellt uppdrag □ 

 

Antal år i styrelsen:   

Mindre än 1år □ 1-5 år mer än 5 år □  

 

Antal år på kansliet/hemarbete:   

Mindre än 1år □  1-5 år □ mer än 5 år □ Har aldrig arbetat på kansliet □  

 

Arbetstimmar/vecka:   

Mindre än 8 tim □      9-17 tim □ 18-30 tim □    31-40 tim □    mer än 40 tim □  

 

Arbetsplats 

På min arbetsplats är jag:  

Oftast ensam      □ 

Vi är två personer eller flera som arbetar tillsammans dagtid □ 

Jag samarbetar tillsammans med andra föreningar  □ 

Kommentar:……………………………………………………………………………………… 
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När arbetar du hemifrån: 

På dagtid □   

På kvällstid □ 

Kommentar: ……………………………………………………………………………………… 

 

Hemifrån arbetar jag: 

Ensam  □   

Tillsammans med andra □ 

 

Teknikkunnande innan utbildningen  

Datorvana innan utbildningen: 

Låg vana  1 □       2 □       3□       4 □ Hög vana 

     

Internetvana innan utbildningen: 

Låg vana   1 □      2 □       3□       4 □ Hög vana 

 

Utbildningen Digital kompetens 

Varför anmälde du dig till Digital utbildning?  

Intresserad av digitala möjligheter    □  

Nyfikenhet på projektet Attraktiv arbetsplats  □   

Blev rekommenderad av min förening   □   

Träffa andra idrottsföreningars anställda/förtroendevalda  □   

Ser det som en viktig kompetensutveckling   □  

Annat: ……………………………………………………………..…….……………………… 

 

Hur många utbildningstillfällen har du deltagit i? 

1 □   2 □ 3 eller fler □   

 

Hur upplevde du utbildningen Digital kompetens som helhet? 

Låg kvalité  1 □       2 □      3□        4 □ Hög kvalité 

Kommentar:…………………………………………………………………………………… 

 

Hur upplevde du utbildningsledarens pedagogiska förmåga? 

Låg kvalité  1 □       2 □      3□       4 □ Hög kvalité 

Kommentar:……………………………………………………………………………………… 

 

Motsvarade utbildningen dina förväntningar? 

I låg grad  1 □       2 □       3□        4 □ I hög grad 

 

Utbildningen presenterade olika digitala arbetssätt. Vilka metoder och verktyg tror du kommer att 

underlätta arbetet i din förening? 

Skapa och sammanställa enkäter   □ 

Bokföring   □ 

Medlemslistor   □  

Facebook    □ 

Twitter    □ 

YouTube   □ 

Annat, Vad?……………………………………………………………………………..……………… 
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Upplever du att utbildningen har inneburit att du kan utföra dina arbetsuppgifter/uppdrag på ett bättre 

sätt? 

Låg grad av förändring  1 □      2 □       3□       4 □ Hög grad av förändring 

 

Har du själv fått möjlighet till förändrade uppgifter utifrån nyvunna lärdomar?  

I låg grad 1 □       2 □       3□      4 □ I hög grad 

 

Fortsatt kompetensutveckling 

Den andra delen i utbildningsinsatsen i projektet Attraktiv arbetsplats handlar om Affärsmässighet.  

Har du fått information om den kompetensutvecklingsmöjligheten?  

Ja  □ 

Nej □ 

 

Har du tänkt delta?  

Ja  □ 

Nej □ 

Deltar redan  □ 

Om Nej varför inte? ..................................................................................................................... 

 

Föreningspooler 

Känner du till vad föreningspooler är för något? 

Ja  □ 

Nej □ 

 

Skulle du vilja veta mera? 

Ja  □ 

Nej □ 

 

Är du intresserad av att arbeta i en föreningspool? 

Ja  □ 

Nej □ 

Kommentar:……………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan!  

Ingrid Stålnacke, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet Ingrid.Stalnacke@pedag.umu.se 
      

  

mailto:Ingrid.Stalnacke@pedag.umu.se
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Bilaga 4 Intervjuguide 2 - projektledare 

 

 

1. Vad kan enkätsammanställning bidra till när ni lägger upp och genomför fortsatt utbildningsomgång? 

2a. Vilka utbildningssatsningar kommer att genomföras innan sommaren 2011?  

2b. Hur långt har ni hunnit med utbildningen i affärsmässighets? 

2c. Vilket är innehållet i hösten, 2011 utbildningar? 

3. Kommentera de delar i enkätsammanställningen som ni uppfattar som mest intressanta, ifrågasättande 

eller på annat sätt kändes viktiga att kommentera.  

4. Skriv några rader kring hur ni anser att digital kompetens kan bidra till att målet, affärsmässighet och 

skapandet av föreningspooler, uppnås. Ni får gärna kommentera direkt i texten och skicka tillbaka i 

vändande post innan månad mars utgång.  
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Bilaga 5 Enkät utbildningsinsatser – Affärsmässighet och socialt 
företagande   
 
Du som får denna enkät har deltagit i en utbildningsinsats i projekt Attraktiv arbetsplats. I projektet 

ingår att kompetensutveckla idrottens arbetsgivare (styrelser) och anställda inom områdena digital 

kompetens, affärsmässighet och socialt företagande och skapandet av föreningspooler. Tanken är att 

branschen idrott ska stärkas med möjlighet att skapa fler attraktiva och livskraftiga arbetsplatser. Utifrån 

detta är jag som utvärderare av projektet intresserad av din upplevelse av utbildningen. Tidigare har jag 

skickat ut en enkät – Digital kompetens som säkert en del av er besvarat. Jag som tackar för det och 

fortsätter mitt utvärderingsuppdrag, heter Ingrid Stålnacke och arbetar vid Pedagogiska institutionen vid 

Umeå universitet. 

 

Din medverkan är anonym och ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. När svaren kommit in 

sammanställs de och enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.  

 

Dina svar är viktiga! 

 

Kryssa för det/de alternativ som stämmer in på dig.  

 

Kön:  

Kvinna □    Man □ 

 

Ålder: 

Under 20 år □        21-35 □       36-49 □      50-65 □     över 66år □ 

 

Anställning/uppdrag 

Antal år du arbetat och/eller haft styrelseuppdrag inom nuvarande idrottsförening: 

Mindre än 4 år □          4-9 år □  10-15 år □        mer än 15 år □  

 

Tillsvidareanställd □ 

Projektanställd □ 

Anställd med lönebidrag  □ 

Styrelseuppdrag □  

Annat ideellt uppdrag □ 

 

Föreningens geografiska läge 

Tätort □    Landsbygd  □ Annat □ 

Annat:…………………………………………………………………………………………… 

 

Utbildning Affärsmässighet 

På vilket/vilka sätt vill du definiera Affärsmässighet? 

Förening är bra på att marknadsföra sig    □  

Föreningen drivs av en ekonomisk medveten styrelse  □   

Föreningen har bra sponsorkontakter   □   

Föreningen samverkar med andra föreningar för  

t.ex. gemensamma arrangemang   □   

Föreningen samverkar med företag, kommuner  □  

Föreningen bedriver affärsverksamhet   □ 

Föreningen har sund ekonomi   □ 

Annat:…………………………………………………………………………………………… 
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Varför anmälde du dig till utbildningen Affärsmässighet?  

Intresserad av affärsmässighet    □  

Fortsatt nyfiken på projektet Attraktiv arbetsplats  □   

Blev rekommenderad av min förening   □   

Träffa andra idrottsföreningars anställda/förtroendevalda  □   

Ser det som en viktig kompetensutveckling   □  

Föreningen är i ekonomiska svårigheter   □ 

Annat: ……….………………………..…….……………………………………………………. 

 

Hur många utbildningstillfällen kring affärsmässighet har du deltagit i? 

1 □   2 □ 3 □   4 eller fler □ 

 

Vilken typ av träffar har du deltagit i? 

Tematräff □ 

Frukostmöte □   

Kvällsträff □ 

Konferens □ 

Annat □ 

Kommentar: ……………………………………………………………………………………… 

 

För att få en bra bredd på föreläsningar har föreläsarna rekryterats både inom som utom idrotten. Hur 

upplevde du innehållet som förmedlades, motsvarade det dina förväntningar? 

 

Tematräff 

deltog inte □   Låg kvalité  1 □      2 □     3□     4 □ Hög kvalité  

 

Frukostmöte    

deltog inte □   Låg kvalité  1 □      2 □     3□     4 □ Hög kvalité  

 

Kvällsträff    

deltog inte □   Låg kvalité  1 □      2 □     3□     4 □ Hög kvalité  

 

Konferens 

deltog inte □   Låg kvalité  1 □      2 □     3□     4 □ Hög kvalité  

 

Annat 

deltog inte □   Låg kvalité  1 □      2 □     3□     4 □ Hög kvalité  

 

Finns det idéer/tankar som föreläsningarna väckte som du tror kan vara till nytta i föreningsarbete? 

Kryssa för det innehåll du känner igen från utbildningsträffarna 

 Ja  Nej 

Vässa föreningens ekonomi     □ □ 

Affärsmässigt evenemang och företagsamhet  □ □  

Idrotten som marknad    □ □ 

Varumärkets betydelse    □ □ 

Marknadskrafters påverkan    □ □  

Idrottens ekonomiska värde    □ □  

Professionalitet i samarbete med media   □ □ 

Annat innehåll som inte finns uppräknat    □ □  

Kommentar: ………..………………………………………………………………………………… 

 

Motsvarade utbildningen dina förväntningar? 

I låg grad 1 □       2 □      3 □        4 □ I hög grad 
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Vilket innehåll motsvarade bäst dina förväntningar? 

Vässa föreningens ekonomi    □  

Affärsmässigt evenemang och företagsamhet □  

Idrotten som marknad   □  

Varumärkets betydelse   □  

Marknadskrafters påverkan   □  

Idrottens ekonomiska värde   □  

Professionalitet i samarbete med media  □  

 

Hur upplevde du utbildningen Affärsmässighet som helhet? 

Låg kvalité  1 □       2 □       3□      4 □ Hög kvalité 

Kommentar:.…………………………………………………………………………………… 

 

Ser du någon motsättning att bedriva en affärsmässig verksamhet för att skapa intäkter till ideell 

verksamhet? 

Ja    □ 

Nej   □ 

Har ingen bestämd åsikt  □ 

Kommentar: .…………………………………………..……………………………………. 

 

I vilken omfattning anser du att utbildningens innehåll kan bidra med bättre argument i förhandlingar 

om ekonomi? 

 

I låg grad 1 □      2 □       3□       4 □ I hög grad  

 

Har du själv fått ett nytt sätt att se på Affärsmässighet?  

I låg grad       1 □       2 □       3□      4 □ I hög grad 

 

Den tredje delen i utbildningsinsatsen i projektet Attraktiv arbetsplats handlar om Socialt företagande 

och skapandet av föreningspooler.  

Har du fått information om den kompetensutvecklingsmöjligheten?  

Ja  □ 

Nej □ 

 

Har du tänkt delta?  

Deltar redan  □ 

Ja  □ 

Nej □ 

Om Nej varför inte? ..................................................................................................................... 

 

Föreningspooler 

Har du ökat din kännedom om vad föreningspooler är det senaste halvåret? 

Ja  □ 

Nej □ 

 

Känner du till att det finns en film om föreningspooler på Attraktivarbetsplats.se? 

Ja  □ 

Nej □ 

 

Har du sett den? 

Ja  □ 

Nej □ 

Kommentar:……………………………………………………………………………………… 
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Har din förening börjat diskutera samarbete genom föreningspooler? 

Ja  □ 

Nej □ 

Vet ej □ 

 

Är du intresserad av att arbeta i en föreningspool? 

Ja  □ 

Nej □ 

Vet ej □ 

Kommentar:……………………………………………………………………………………… 

 

Vilka av dessa fördelar/nackdelar ser du med arbete i föreningspool?  

Fördelar Nackdelar 

Fler arbetskamrater    □ □ 

Bättre möjlighet att få feedback   □ □ 

Tillgång till bättre utrustning och fler kompetenser  □ □ 

Bättre ekonomisk fördelning av kostnader mellan föreningar □ □ 

Poolen som en spindel för samverkan   □ □ 

Tydligare arbetsgivaransvar med ökad kompetens  □ □ 

Arbetsledning i poolens närhet   □ □ 

Förbättrade arbetsvillkor, lättare vara hemma vid sjukdom  □ □ 

Förbättrade arbetsmöjligheter genom effektivisering  □ □ 

Ger fler personer möjlighet att kompetensutvecklas  □ □ 

Kommentar:……………………………………………………………………………………… 

 

Finns det planer att starta föreningspool inom distriktsidrottsförbundet där din förening finns? 

Ja Nej  

□ □  

 

Vilken är din syn på att eventuellt ska starta? 

Dåligt   1 □       2 □       3□       4 □ Mycket bra 

Kommentar:………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan! 

  

Ingrid Stålnacke, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

Ingrid.Stalnacke@pedag.umu.se  

mailto:Ingrid.Stalnacke@pedag.umu.se
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