
/\p-\yl

to

sss

LEDARSKAP INOM FRILUFTSFRÄMJANDET

En undersökning av ideella ledares inställning till sitt ledarskap och
behovet av ledarutveckling.

Björn Liewendahl 
Mats Mähler

Uppsatsarbete på D-nivå 
Pedagogiska institutionen

Rapport nr 6 1995

tff/ôoô
£  «





UMEÅ UNIVERSITET

Pedagogiska Institutionen

LEDARSKAP INOM FRILUFTSFRÄMJANDET -
En undersökning av idéella ledares inställning till sitt ledarskap och 
behovet av ledarutveckling.

Björn Liewendahl 

Mats Mähler

RAPPORT D-NIVÅ 
Höstterminen 1994

Handledare: Gerhard Nordlund





Liewendahl, Björn & Mähler, Mats. Ledarskap inom Friluftsfrämjandet - En 
undersökning av idéella ledares inställning till sitt ledarskap och behovet av 
ledarutveckling. Rapport vid Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, 1995.

Abstrakt

Det övergripande syftet med denna undersökning var att ta reda på idéella aktiva 
ledares och före detta aktiva ledares inställning till ledaruppdraget för sin förening 
Friluftsfrämjandet samt om det fanns ytterligare insatser som föreningen kunde göra för 
ledarutveckling. Ett annat syfte var att undersöka om det fanns förutsättningar och 
möjligheter hos icke aktiva ledare och medlemmar, att motivera dessa till att bli aktiva 
ledare. Och om inte, vad fanns det för orsaker till att dessa inte kunde tänka sig att 
ställa upp och arbeta som ledare. Undersökningen utfördes på ett urval av 2.000 aktiva 
och tidigare aktiva ledare från 8 distrikt av Friluftsfrämjandets samtliga 23 distrikt 
bestående av c:a 19.000 ledare totalt. Huvudsaklig metod för datainsamling var 
enkätundersökning bestående av fasta svarsalternativ samt 5 till 6 stycken öppna 
svarsalternativ. Undersökningen delades upp i enkätundersökning med fasta och 
öppna svarsalternativ på aktiva och före detta aktiva ledare. Det fanns inget som direkt 
tyder på samhälleliga samband som gör att det svårt att rekrytera idéella ledare till 
Friluftsfrämjandet. Det fanns hos ledare och tidigare aktiva ledare 108 hemmavarande 
ungdomar i åldern 16 - 25 år med intresse av att arbeta som ledare. Procentuellt rörde 
det sig om 12,1 % av de svarande. Omsatt i antal personer på totala andelen ledare vid 
Friluftsfrämjandet, skulle det innebära att det finns ett underlag på cirka 2.280 
ungdomar som är intresserade av att arbeta som ledare enbart inom denna grupp. Av 
de tillfrågade tidigare aktiva ledarna var det 136 personer av 342 som svarade att de 
kan tänka sig vara intresserade av att arbeta som ledare igen. Detta motsvarade 39,8 
% av de svarande tidigare aktiva ledarna. Intresset för att arbeta som ledare igen vid 
möjligheten att gå en ledarutbildning hade ingen avgörande betydelse för att arbeta 
som ledare igen, andelen svar var detsamma. Resultatet visade att det fanns i viss mån 
otillfredställande behörighetskänsla och uttryck av utbildningsbehov inom ledarskap. 
Cirka en fjärdedel av de svarande tyckte inte att föreningen satsade tillräckligt mycket 
på ledarutbildning. Nästan 2/3-delar av de svarande tyckte att det skall satsas mera på 
ledarutveckling på den lokala nivån. Vår analys indikerar behov av en mera långsiktlig 
plan av ledarnas utveckling relaterad till föreningens mål. Vår bedömning är att även 
ledarna måste vara väl insatt i denna utveckling. Vidare är vår uppfattning med 
avseende på utbildningsbehovsinventering, att distriktsnivån och centrala nivån 
tillsammans bör undersöka hur det förhåller sig med de individuella utvecklingsplanerna 
för ledarna.

Nyckelord: Ledarskap, idéella ledare, ledarutveckling, utbildning/fortbildning,
utbildningsbehovsinventering.



FÖRORD

Denna undersökning har gjorts på uppdrag av Friluftsfrämjandets centrala riks
organisation i Stockholm. Undersökningen har finansierats av Friluftsfrämjandet 
och bedrivits vid Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet.

Arbetsfördelningen oss emellan har varit enligt följande. Mats Mähler har ansva
rat för bearbetningen och resultatet av de öppna frågorna. Björn Liewendahl har 
stått för bearbetningen och resultatet av de fasta frågorna samt övriga delar av 
rapporten.

Utan hjälp och bidrag med värdefulla synpunkter och insatser av följande 
personer hade aldrig undersökningen kunnat genomföras.

Vi vill därför tacka speciellt följande personer:

Gerhard Nordlund, som har varit vår handledare vid Pedagogiska institutionen, 
Umeå Universitet.

Mats Hamrén vid Pedagogiska institutionen, pedagogiska mätningar, Umeå 
Universitet för genomförandet av statistiska bearbetningar på enkätmaterialet.

Eva Börjesson, som har fungerat som projektledare vid Friluftsfrämjandets 
centrala organisation i Stockholm. Ett speciellt stort tack för det enorma arbetet 
med insamlandet av adresser till ledare och tidigare aktiva ledare samt adminis
tration och utskick av enkäter.

Tack till de skolungdomar som har hjälpt Friluftsfrämjandet och oss med utskick, 
mottagning, sortering och övrig hantering av enkäter samt svarsformulär.

Ett stort tack till alla ledare och före detta ledare samt medlemmar vid Frilufts
främjandet för att ni har varit vänliga och besvarat vår enkät. Utan er medverkan 
hade denna undersökning aldrig varit möjlig att genomföra.

TACK SKALL NI HA !

Undersökningen har bedrivits under perioden november 1994 - mars 1995.

Umeå 1995.08.26

Björn Liewendahl Mats Mähler
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BAKGRUND

År 1987 fanns det i Sverige närmare 100 riksföreningar inom idrotts- och 
friluftsliv enligt en rapport av Mapers & Nyländer (1990). Totalt hade dessa 
organisationer ungefär 6 400 000 medlemmar. Dessutom har vi i Sverige goda 
traditioner och förutsättningar för ett starkt föreningsliv inom dessa områden.

År 1990 hade dock medlemsrekryteringen och det aktiva deltagandet i förenings
aktiviteterna stagnerat och i vissa fall till och med minskat. En rikstäckande 
organisation som har upplevt samma problematik med medlemsrekrytering och 
även ledarrekrytering är Friluftsfrämjandet.

I en tidigare rapport av Mapers & Nyländer (1990) kom man fram till att varför 
man inte var medlem eller deltog i Friluftsfrämjandets aktiviteter, berodde på 
dålig kännedom om föreningens verksamhet. Dessutom visade det sig att 
majoriteten av de tillfrågade var ganska eller mycket intresserade av 
friluftsaktiviteter av den typ som Friluftsfrämjandet har att erbjuda. Det handlade 
då främst om promenader i skog och mark med något aktivitetsinslag.

Sedan dess har den växande mängden personer i landet som vill utöva 
friluftsaktiviteter av olika slag ökat under de senaste åren i Sverige. Orsakerna till 
detta torde kunna sökas i den växande fritiden hos den icke arbetande 
befolkningen. En annan orsak kan vara den ökande skaran av pensionärer, bl a 
beroende på att pensioneringarna numera sker i allt lägre åldrar. Andra 
förklaringar till detta kan vara den ökande arbetslösheten bland ungdomar och 
vuxna.

Ovanstående orsaker har även kommit att ställa högre krav på ideella föreningar 
med ökande antal medlemmar och därmed också på ökat behov av "idéella 
ledare"1 hos föreningarna. Utöver behovet av fler idéella ledare har även kravet 
på ledarkompetens hos befintliga ledare ökat och därmed också kravet med 
anseende på ledarutveckling m m för dessa. Samtidigt har det hos föreningarna 
blivit allt svårare att behålla befintliga ledare samt att rekrytera nya idéella ledare.

Undersökningen görs inom Friluftsfrämjandet som är en rikstäckande organi
sation i Sverige. Bakgrunden är att Friluftsfrämjandets riksstämma 1994 antog

1 Med "idéella ledare" avses ledare som arbetar åt sin törening utan eller mot ringa ekonomisk 
ersättning.
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styrelsens förslag "strategisk verksamhetsplan 1994 - 97"2. Förslaget fick ut på 
att som första uppgift satsa på ledarna; att behålla redan befintliga aktiva ledare, 
visa på utvecklingsmöjligheter för dessa samt att rekrytera nya ledare.

Även om undersökningen görs specifikt inom Friluftsfrämjandet, kan den 
sannolikt ses som ett generellt problem för motsvarande ideella organisationer, 
med avseende på vissa svårigheter att rekrytera nya ledare samt att behålla 
befintliga ledare.

Inledningsvis görs en kort presentation av Friluftsfrämjandet som organisation 
samt en kort presentation av den "strategiska verksamhetsplanen" som antogs 
av riksstämman 1994 vid Friluftsfrämjandet.

Friluftsfrämjandet som organisation
Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige bildades den 23 mars 1892 
och kallades i dagligt tal föreningen Skidfrämjandet. För att föreningsnamnet 
bättre skulle motsvara verksamhetens omfattning beslöt man vid årsmötet 1938 
att ändra namnet till Föreningen för skidlöpningens och friluftslivets främjande i 
Sverige. Vid årsstämman 1974 behandlades frågan om ett enhetligt namn 
varefter man vid årsstämman 1975 beslöt att föreningens namn skall vara enbart 
Friluftsfrämjandet.

Friluftsfrämjandet är en riksorganisation som har till ändamål att främja aktiv fritid 
genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och 
livsglädje. Friluftsfrämjandet arbetar för detta syfte genom att:
1. bedriva propaganda och upplysningsverksamhet rörande friluftsliv
2. organisera och arrangera friluftsliv för vuxna, ungdom och barn
3. verka för god friluftsmiljö och biträda vid skapandet av friluftsområden och 

anläggningar
4. verka för ändamålsenlig utrustning för friluftsliv
5. utbilda ledare för verksamheten samt
6. samarbeta med myndigheter och organisationer och vidtaga åtgärder i övrigt 

som kan gagna friluftslivets utveckling.

2 Förslaget som förelagts av styrelsen finns i skriften Friluftsfrämjandet i utveckling, Riksstämman 
1994, Styrelsens förslag, Strategisk verksamhetsplan 1994-97 antagen av RS 94. Stockholm.
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Friluftsfrämjandet består av individuella medlemmar tillhörande lokalavdelningar, 
vilka bildar regionala förbund, distriktsförbund. Dessa 23 distriktsförbund följer i 
stort sett länen i Sverige.

Strategisk verksamhetsplan antagen av riksstämman för perioden 1995 - 97
Vid riksstämman för friluftsfrämjandet i Tanum Strand 1994 fastställdes en 
strategisk verksamhetsplan för perioden 1995-97 med följande innehåll:

"Riksstämman 1994 beslutade om en strategisk verksamhetsplan för perioden 1995 - 97, 

där de fyra utmaningarna konkretiserades.

Verksamhetsplanen bygger på att

- vi prioriterar rekrytering och utveckling av ledare, vi ska vara så attraktiva att ledare söker 

sig till oss för att utföra sin ledargärning/insats.

- genom att utveckla och bredda vårt utbud kommer vi att få fler medlemmar och deltagare, 

vi strävar efter att utveckla vårt utbud till att omfatta kompletterande verksamheter, vid 

anläggningar, turism, samhällsuppdrag m m.

- genom en ökning av antalet lokalavdelningar och att finna nya modeller för verksamheten 

i stora tätorter, kommer vi att nå fler människor och därigenom fler som vill bli ledare hos 

oss. Marknadsföringen blir mer offensiv och den bästa marknadsföringseffekten får vi om vi 

förmår utveckla vårt utbud.

- den centrala nivån och distriktsnivån övergår från att prioritera förvaltande till att prioritera 

utveckling.

Ledarna

För att motivera människor att bli ledare i friluftsfrämjandet krävs att vi har och ger visioner 

och mål, bra verksamhet, bra organisatorisk plattform, gemenskap och glädje, en bra 

ledarutbildning som även har ett personligt värde och erkänsla, belöning och förmåner.

Rollfördelning

För att komma dit vi vill med den strategiska verksamhetsplanen har en rollfördelning 

upprättas, som innebär att

- Ledarna står för verksamheten.

- Lokalavdelningarna är verksamhetens plattform och ledarnas och medlemmarnas 

organisatoriska hemvist.

- Medlemmarna ger ideologiskt stöd och en ekonomisk ryggrad till det arbete som bedrivs.

- Distrikten ska leda, planera, samordna, stötta och utbilda ledarna i lokalavdelningarna och 

den centrala nivån står för strategisk ledning, planering och samordning. Den centrala nivån
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har även i uppdrag att handha övergripande marknadsföring, den rikstäckande utbildningen 

och administrationen.

Genomförandet

I den första fasen som sträcker sig från nu (juni -94) till 1995 års utgång handlar det om 

planering, konkretisering och utvärdering.

Redan i september hålls en distriktsordförandekonferens och i oktober en konferens för 

ordförandena i de centrala kommittéerna som båda kommer att arbeta med planering av 

planens genomförande på alla nivåer.

Därefter följer under perioden jan-mars 1995 ett tiotal regionala ledarkonferenser med 

representanter från 2-3 distrikt och centrala representanter per konferens.

Centrala nivån

De centrala kommittéerna ska nu inrikta sitt arbete på att utveckla verksamheter, - både 

kvantitativt genom att nå ut på fler platser, till fler deltagare och i fler former. Kvalitativt 

genom förbättrad pedagogik, metodik, teknik och utrustning. Dessutom har kommittéerna 

till uppgift att rekrytera fler ledare samt utveckla och utbilda de vi redan har samt vidta 

marknadsföringsåtgärder som ger genomslagskraft.

Det är effekten i lokalavdelningarna som räknas och detta kräver god kontakt mellan distrikt

och lokalavdelningar."^

3 Utdrag ur tidningen PåGång i friluftsfrämjandet, Juni 1994, Friluftsfrämjandet. Stockholm.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med undersökningen är att kartlägga aktiva och icke aktiva (tidigare aktiva 
ledare) ledares inställning till ledaruppdraget för sin förening samt önskemål om 
ytterligare insatser för ledarutveckling i syfte att lyfta fram underlag för rekrytering 
av ledare.

Frågeställningar
Huvudsyftet kan preciceras i ett antal frågeställningar :

Vilken inställning har de svarande till sitt ledarskap inom föreningen? Anser de 
att deras roll är något annat än ledarskap ?

Vilka hinder, problem och skäl har man som icke aktiv ledare, till att inte arbeta 
som aktiv ledare ?

Vilka förutsättningar och möjligheter finns det att motivera icke aktiva ledare till 
att bli aktiva ledare igen? Om inte, vad är då anledningen till att dessa inte kan 
tänka sig att ställa upp och arbeta som ledare igen ?

Vilket potentiellt underlag finns det för rekrytering av ledare hos medlemmars 
barn?

Vad kan göras konkret på lokal-, distrikt- och centralnivå för att rekrytera 
människor till att bli ledare ? Kan t ex erbjudandet av ledarutbildningar vara ett 
sätt att rekrytera fler till att bli ledare ?

En annan frågeställning är, finns det förutsättningar och möjligheter bland 
medlemmar som inte tidigare arbetat som ledare, att motivera dessa till att bli 
aktiva ledare? Om inte, vad är då anledningen till att dessa inte kan tänka sig att 
ställa upp och arbeta som ledare ?
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER FÖR UNDERSÖKNINGEN

Som utgångspunkt för litteratursökningen har vi utnyttjat LIBUM-systemet vid 
Umeå Universitets forskningsbibliotek. Sökordet "ledarskap" och "ledare" gav ett 
antal bildskärmssidor med referenser av vilka flertalet var äldre publikationer. Vid 
vidare sökning på "idéella ledare" kunde vi inte finna några referenser. Sökning 
gjordes även på "friluftsliv" som gav några bokreferenser, men inga intressanta 
för vårt syfte avseende idéella ledare.

Vidare har vi gjort litteratursökningar i ERIC-systemets internationella samhälls
vetenskapliga och beteendevetenskapliga databaser vid Umeå Universitets 
forskningsbibliotek. Sökningar på termerna "leadership", "leader", "management" 
och "controller" samt kombinationer av dem gav sammantaget ett antal artikel- 
och bokreferenser som uppgick till fyrsiffriga tal. Vidare sökning på "idealistic 
leadership" och kombinationer av "idealistic" gav inga artikel- eller bokreferenser. 
Vår avsikt med dessa sökningar var att försöka finna något specifikt skrivet om 
idéellt ledarskap. Sökningar på termen "association" gav 11 referenser och 
sökning på "open-air life" gav två referenser varav inget med intresse för våra 
syften.

Det finns enligt gjorda undersökningar av Bauer, Eisler, Halbert, Jackert (1989) i 
ett register över ideella inklusive kulturella organisationer c:a 2.221 stycken av 
dessa i Sverige. Att det fanns så många ideella organisationer och därmed 
rimligtvis idéella ledare som utövar ledarskap märks inte i vårt sökande i 
management- och ledarskapslitteraturen. Vidare har vi i varje fall inte kunnat 
hitta några undersökningar som berör vårt syfte och frågeställningar.

Som vi bedömer det, måste vi utgå från grundläggande aspekter om speciellt 
ledare och ledarskap samt om utbildning och utbildningsbehov. För det 
ändamålet har vi enbart använt oss av nyare teorier och referenslitteratur skriven 
under 90-talet och senare delen av 80-talet för det är ju trots allt på/för 90-talets 
ledare vi gör vår undersökning.

Teorier om ledare och ledarskap
I en studie om ledarskapsforskning konstaterade Hagström (1990) "att ledarskap 
i alla dess former är ett universellt mänskligt fenomen, lika angeläget idag som 
på antikens tid. Påfallande ofta följs påståendet av en resignerad reflektion kring
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hur lite vi egentligen vet om ledarskapsfenomenet trots den stora mängden 
litteratur som hittills har producerats i ämnet."(s 30)

Vari ligger då förklaringen? Som en av orsakerna bland många andra orsaker 
anför Hagström bl a att:

“En förklaring står sannolikt att finna i en viss normativ orientering bland nutida "skolor" i 

samhälls- och beteendevetenskaperna, som leder till försummandet av vissa problem i 

ledarskapsstudiet. Genom att olika dicipliner uppmuntrar oss att ställa olika frågor, följer att 

fokus hos den ene forskaren kan vara av litet eller inget intresse för den andre. Termer som 

ledare och ledarskap betyder olika saker för olika människor och olika ämnesdicipliner. I 

administrations- och förvaltningssammanhang används till exempel begreppet ledare och 

det numera vanligare uttrycket "manager" som synonymer. I psykoanalytiska sammanhang 

åsyftas med ledare något mer dramatiskt: den mäktige fadersgestalten som vakar över oss 

och som vi behöver och önskar att se upp till. För socialpsykologer är ledaren typiskt den, 

som besitter det mesta personliga inflytandet, medan ledaren för statsvetaren är en person, 

som upprätthåller den position eller roll, som möjliggör för honom eller henne att utöva det 

största inflytandet/makten." (Hagström B, 1990, s 31)

I två nyligen gjorda ledarskapsstudier av helt skilda forskargrupper vid NCEL4 
och NCSL5 i Amerika, har man kommit fram till följande resultat avseende 
ledarskap. En sammanfattning av resultatet redovisas i en nyligen utgiven 
rapport av Mitchell (1994) som rapporterade bl a följande:

"Both centers recognize that comtemporary relationships between leaders and followers 

must be energized by moral and ethical values. NCEL work sees the development of strong 

leadership as a matter of identifying and focusing the moral energy already present within 

the organization. NCSL is more confident that the leaders can bring their own moral energy 

to bear on the lives of teachers and students, raising and transforming their values to meet 

the needs of effective educational action.

For both centers, the concepts of leadership, authority and culture are central terms 

in any analysis of organizational life. Adequate understanding of these terms is expected to 

transform executive action from direct consern with productivity and control to a process of 

establishing relationships and eliciting participation in culturally defined organizational 

ventures.

4 Harvard-Vanderbilt National Center for Educational Leadership
5 Illinois-Michigan National Center for School Leadership
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One of the important implications for a new leadership theory to be drawn from the 

work of both centers is that post-modern leadership relies on cultural authority rather than 

on the democratization of power resources. This puts the problem of values clarification 

and cooperative planning at the center of organizational life. In this respect the currently 

popular emphasis on strategic planning among school professionals is supported by the 

new leadership models. There is a warning implicit in the cultural framing of the issue, 

however. Strategic planning will not give expressions to the new leadership if it is used 

primary as a vehicle for establishing organization and program coherence or for reaching 

explicit goals. Cultural authority depends on using the planning process to clarify values and 

creative community.

To put the same point differently, in an organization directed by cultural authority, 

goal settings is no more starting point for action than it is the end point of the process. 

Where cultural authority is present, the moral value of goals is balanced by the ethical 

requirements of relationship -  both are viewed as proper beginning points for planning and 

action. Under cultural authority, organizations are conceived of as expressions of moral and 

ethical life -- they exist to express human community not merely to attain alienated social 

goals."(Mitchell D E, 1994, s 23)

Vår grundläggande teoretiska frågeställning är om ledare vid Friluftsfrämjandet 
kan betraktas som formella chefer respektive formella ledare eller informella 
ledare ?

Det finns ett otal definitioner på chef respektive ledare, varav vi här redovisar två 
relativt likartade definitioner. Hagström (1990) presenterar följande definitioner:

"chef betecknas den som har underordnade i en formell position som består honom/ henne 

med vissa redskap i syfte att uppfylla kravet att (bland flera uppgifter) utöva ledarskap." 

(Hagström B, 1990, s 52)

"Ledare är den som har följare, d v s  den som i en given situation, genom att utöva ett mer 

eller mindre medvetet ledarskap, ej enbart betingat av våld, tvång eller hot, förmår styra 

andra individer i enlighet med sina intensioner."(Ibid, 1990, s 53)

Thylefors (1991) med hänvisning till Lennerlöf (1969) presenterar följande defini
tioner på chef och ledare:
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"Med chef menas en person som formellt utsetts att ha en chefsbefattning, dvs. 

organisatoriskt underställd personal. Syftet med chefsbefattningar är givetvis att chefen 

skall utöva ledarskap.

En ledare i en grupp är den individ, som vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsrymd 

utövar mer inflytande än övriga gruppmedlemmar."(Thylefors 1,1991, s 10)

Utöver ovanstående definitioner gör Thylefors (1991) en uppdelning av ledare på 
formell ledare samt informell ledare. Ibid (1991) säger följande med avseende på 
dessa:

"En chef som utövar ledarskap är en formell ledare. En formell ledare har mandat, såväl 

uppifrån som nedifrån. Ledarskap förutsätter följare. Informella ledare utses av gruppen 

mer eller mindre medvetet. En informell ledare kan arbeta med eller mot de officiella verk

samhetsmålen men aldrig mot gruppens mål. Gör han det blir han ingen ledare."(lbid, 1991, 

s 11)

Det finns ett annan ord som också används flitigt vid framställningar, 
professionell ledare. Thylefors (1991) har följande syn på innebörden; "Den 
professionelle förtjänar, i motsats till amatören eller lekmannen, sitt levebröd på 
en viss verksamhet. Amatören arbetar av lust eller idealitet."(s 11)

Ledare och ledarskap inom intresseorganisationer
Med utgångspunkt från förd diskussion om ledare och ledarskap, är vår 
uppfattning den att ledarna inom Friluftsfrämjandet främst arbetar som formella 
ledare för en eller flera grupper, snarare än informella ledare eller formella chefer 
i organisationen. Detta baserar vi på att ledarna har mandat både uppifrån och 
underifrån i organisationen för att utöva ledarskap. Organisationen har formella 
krav på att man skall ha gått en viss tid som hjälpledare med en aktiv ledare 
samt ha genomgått en grundutbildning i ledarskap för att formellt bli ledare. 
Alternativt är kravet att man skall ha dokumenterade kunskaper och erfarenhet 
för att bli ledare. Vidare finns kravet på en minimiålder av 17 år för att 
överhuvudtaget kunna bli ledare.

Sannolikt räcker det inte med att enbart vara formell ledare i frivilliga organisa
tioner, man måste förmodligen även vara informell ledare. Detta baserar vi på, 
som Thylefors (1991) säger, att "En ledare i en grupp är den individ, som vid en 
viss tidpunkt eller under en viss tidsrymd utövar mer inflytande än övriga 
gruppmedlemmar."(s 10). Ibid (1991) påstår vidare att "En informell ledare kan
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arbeta med eller mot de officiella verksamhetsmålen men aldrig mot gruppens 
mål. Gör han det blir han ingen ledare."(s 11). Av resonemanget i föregående 
stycke och här, skulle det innebära att ideélla ledare i ideélla organisationer inte 
enbart kan vara formella ledare eller informella ledare.

Förnyelsearbete och ledningsorientering
Hagström (1990) med hänvisning till Ramström (1988) säger att den viktigaste 
uppgiften för det offentliga förnyelsearbetet bör vara att finna en ledningsorien
tering och verksamhetsideologi. Denna bör ej i första hand knytas samman med 
marknadsagerandet, utan inriktas mot de interna processer, som påverkar inrikt
ningen av och sättet att utföra de ålagda samhällsfunktionerna.

Huvuddragen i ledningsorienteringen, som Ramström (1988) därvid menar kan 
överföras och i vissa fall redan har överförts till andra typer av organisationer från 
den framgångsrika företagsamheten, är att:

"• bygga upp verksamheten kring en samlande vision och strategi
• sprida budskapen och förankra värderingar och prioriteringar i en stark 

företagskultur
• succesivt föra in ökade inslag av målstyrning, som innebär en begränsning av 

regelverket samt delegering av ansvar och befogenheter till verksamhetens 
förgreningar

• skapa med hjälp av målangivelser, mätmetoder och resultatuppföljning, i 
kombination med utveckling av styrsystem och utbildnings- och utvecklingsin
satser betingelser för en sådan vidgad lokal handlingsfrihet

• skapa motivation och engagemang, bl a genom en fortlöpande dialog om 
verksamhetens mål och medel och att bygga upp fungerande belönings
system

• avsätta tid och resurser för personalens rekrytering, utbildning och utveckling 
samt rörlighet." (Hagström B, 1990, s 93).

Hela eller delar av detta synsätt torde även vara möjligt att tillämpa på andra 
organisationer såsom frivilliga organisationers förnyelsearbete.

Inställningar till ledarskap
Det finns flera sätt att skapa större identitet och lojalitet hos ledarna där bland 
annat utbildning kan vara en del i syftet för att påverka ledarnas attityder och 
värderingar till sitt ledarskap. Företag tillämpar och försöker påverka personalens
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attityder genom utbildning, kurser, rekrytering, belöningssystem och ledarstil. 
Enligt Arvonen (1989) kan man "på så sätt bilda en informell organisation med 
vissa sammanhållande normer och attityder."(s 20). Man pratar i dessa 
sammanhang om att forma en kultur för organisationen.

Med kultur kan man förstå de synsätt och värderingar som rotat sig i företaget 
och som har ett djupgående inflytande på attityder och beteenden. Dessa 
synsätt har blivit till etablerade föreställningar om organisationen, dess 
verksamhet och verklighet. Det finns sådana som man tar för givet och knappast 
är medveten om och andra medvetna värderingar som man ger verbala uttryck 
för. Enligt Shein (1985) innefattar kulturen två nivåer; djupt liggande 
föreställningar och trosuppfattningar samt uttalade värderingar. Till detta kommer 
kulturens påtagliga yttringar av värderingarna och synsätten, t ex 
personalpolitiken, annonskampanjer, organisationsstukturen, logotypen, 
jargongen etc. 6

I organisationer finns som regel en kunskapssyn som är dominerande och därför 
kan sägas utgöra en del av organisationskulturen. Man har t ex gemensamma 
uppfattningar om vad som är för organisationen relevant kunskap och hur denna 
kunskap skall erhållas och bibehållas. Om ledningen och andra tongivande 
personer menar att man redan besitter relevant kunskap för framgång och 
överlevnad så blir öppenheten för ny kunskap sannolikt svag. Om synen däremot 
är den att kunskapen inte räcker så finns det mental grund för ökat internt 
kunskapsintresse för ny kunskap.

Enligt Wikström & Norrman (1994) är en förutsättning för kreativitet i en 
organisation "att värderingar om flexibilitet, variation och förnyelse är ett påtagligt 
inslag i kulturmönstret. Den kreativa problemlösning som ger nya koncept, ny 
kunskap, behöver en kulturellt gynnsam jordmån. Konservativa, förnyelse- 
hämmande värderingar tenderar till att släcka ut de generativa krafterna; 
människor med kreativa strävanden lämnar företaget eller kanaliserar sina 
nyskapande resurser till aktiviteter som inte har med arbetet och företaget att 
göra."(s 102- 103)

6 Se a a av Schein, E H (1985). Leadership and Organizational Culture.
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Utbildningens funktion
Utbildning eller det något snävare begreppet personalutbildning diskuteras 
alltmer i termer av kompetens- eller resursutveckling vid sidan av andra 
utvecklingsåtgärder i arbetslivet och inom organisationer. Målet för pesonal- 
utbildning med detta synsätt kan ur myndighets- och organisationssynpunkt 
enligt Forsberg m fl (1984) "betraktas som en strategi för att befrämja bättre 
resursutnyttjande, kreativitet, teknisk utveckling, förbättrad verksamhet, ökad 
konkurrenskraft o s v", (s 11)

Målet med utbildning ur individsynpunkt kan sägas vara att möjliggöra " ett 
maximalt tillvaratagande av individens inneboende möjligheter. " (Johansson L, 
1977, s 13). Utbildning och i viss mån även möjligheten till utvecklingssamtal kan 
i detta fall ses som en möjlighet till förändring av en otillfredställande situation för 
individen eller som ett led i utvecklingen på grund av förändrade förhållanden 
inom organisationen.

I nedanstående resonemang följer några grundläggande definitioner och 
teoretiska utgångspunkter om utbildning. Definitionen på personalutbildning som 
i det fortsatta resonemanget i första hand just avser utbildning.

" Det som främst har betydelse för en entydig avgränsning av begreppet är (a) vem som är 

huvudman för utbildningen, (b) vilket syfte den har, (c) för vilken målgrupp den avses och 

(d) hur den finansieras." (Forsberg, B m fl, 1984, s 18).

Med personalutbildning avses vanligen i praktiken enligt Forsberg m fl (1984) att 
"arbetsgivaren är huvudman för utbildningen, att den innehållsmässigt har 
anknytning till arbetet i vid mening, att den helt eller delvis sker på arbetstid samt 
att den helt eller delvis finansieras av arbetsgivaren ." (s 18).

Utbildningsbehov
Utbildningsbehov förutsätts att finnas på olika nivåer, på mikronivån och på 
makronivån.

På mikronivån finns de behov som individen upplever utifrån sin totala 
livssituation ( yrkesroll, familjeroll, fritidsroll, samhällsroll ). Utbildningsbehovet på 
makronivån kan ofta ses som bristbehov i relation till omgivningen. Dessa behov 
är enligt Borgström & Skog-Östlin (1980) varken generella eller absoluta utan 
beror på de värderingar eller normer som finns i samhället och i organisationen 
vid en viss given tidpunkt:
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"... en individ befinner sig i ett visst tillstånd; detta tillstånd är inte förenligt med 
de normer som råder i samhället eller inom organisationen: därför bör individens 
tillstånd förändras. " (s 36).

Planering av personalutbildning
Är det så enkelt när man väl vet utbildningsbehovet, att det bara är att skicka 
iväg personal på utbildning efterhand som behovet uppstår? Så enkelt är det nog 
inte, utan all utbildning bör föregås av någon sorts planering av 
personalutbildning. En viktig aspekt på planering av personalutbildning kan t ex 
vara, om vilka som deltar i utbildning och därmed också påverkar planeringen 
inom organisationen.

Vad innebär då planering av personalutbildning? Att planera för för personal
utbildning innebär enligt Forsberg m fl (1984) i stort att " kartlägga och analysera 
utbildningsbehov, att fastställa mål, att prioritera olika utbildningsinsatser, att 
välja innehåll och pedagogiska arbetsformer samt att skapa goda förutsättningar 
i övrigt för utbildningen, "(s 35). En genomtänkt planering av personalutbildning 
bör därför kunna motsvara följande krav:

" a) Att finna lämpliga former för behovskartläggning och behovsanalys som

underlag för måldiskussioner och handlingsprogram samt att regelbundet 

genomföra sådana insatser.

b) Att kunna prioritera utvecklingsinsatser och finna kombinationer av olika 

pedagogiska åtgärder för att tillgodose olika behov.

c) Att kunna utvärdera resultat och effekter på kort och lång sikt av olika åtgärder.

d) Att kunna bedöma ekonomiska liksom andra konsekvenser av olika åtgärder.

e) Att kunna lämna underlag för samråd, förhandlingar och beslut om

personalutveckling, såväl kort- som långsiktigt.

f) Att kunna samverka med andra vuxenutbildningssystem."

( Forsberg m fl., 1984, s 35).
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METOD

Vi avsåg att göra en "riktad" analys, där vi hade bestämt målgruppen till - aktiva 
och icke aktiva ledare (tidigare aktiva ledare) vid flera av Friluftsfrämjandets 
distrikts- och lokalavdelningar enligt syftet.

Förberedelser
Med utgångspunkt från litteraturstudier om utbildning, ledarskap och tidigare 
forskning om idéella ledare samt material om Friluftsfrämjandet som organisation 
planerades undersökningens uppläggning.

Vidare definierades målgruppen som skulle omfattas av en enkätundersökning 
samt målgruppen för intervjuundersökning i samarbete med Friluftsfrämjandet.

Urval för enkätundersökningen
Inom friluftsfrämjandet finns det idag uppskattningsvis 15 - 16.000 ideella ledare 
lokalt och totalt på alla nivåer c:a 19 - 20.000 ledare.

Av föreningens samtliga 23 distrikt bestämdes att 8 stycken distrikt skulle 
omfattas av enkätundersökningen. För att få en någorlunda spridning inom hela 
landet skulle av dessa distrikt minst ett vara från syd-, mellan-, väst- och 
nordsverige. Valet av de 4 övriga distrikten utöver det tidigare nämnda kravet 
skedde av Friluftfrämjandet med utgångspunkt från kännedom om antalet 
lokalavdelningar samt deras placering i tätort respektive landsbygd. De distrikt 
som slutgiltigt valdes ut och som kom att omfattas av enkätundersökningen var 
Stockholm, Uppland, Småland, Skåne, Göteborg, Örebro, Gästrikland och 
Västerbotten.

Antalet lokala föreningar inom varje distrikt varierade mellan de olika distrikten, 
vilket vi inte ansåg var till någon nackdel. Därigenom fick vi i stället en betydligt 
större spridning av respondenter. I största möjliga mån fördelades de 250 
enkäterna per distrikt7, så minst en person från varje lokalavdelning inom 
respektive distrikt omfattades av enkäten. I och med denna uppdelning 
omfattades enkäten automatiskt av respondenter som arbetar/arbetade på en 
lokalavdelning inom storstadsområden (tätorter=städer) och landsbygds
områden (mindre orter). Efter det slumpmässiga valet av en person per 
lokalavdelning och distrikt, skedde urvalet av resterande respondenter upp till 
250 stycken inom varje distrikt helt slumpmässigt.

7 Sammanlagt 2.000 enkäter, 8 distrikt X 250 enkäter/distrikt.
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Undersökningsgrupp
Vi bestämde att 2.000 aktiva och före detta aktiva ledare vid Friluftsfrämjandets 
distrikts- och lokalavdelningar skulle erhålla enkäten. Detta skulle motsvara 
ungefär 10% av organisationens samtliga aktiva och tidigare aktiva ledare.

Det första problemet som var nödvändigt att lösa, var hur urvalet av tidigare 
aktiva ledare skulle ske samt om det skulle vara möjligt att få tag i adresser till 
dessa respondenter. Detta gjordes genom att Friluftsfrämjandets centrala kansli 
kontaktade de berörda distrikten och begärde uppgifter på hur många man 
trodde det var möjligt att nå per distrikt. Med utgångspunkt utifrån uppgifter från 
distrikten bestämdes att 30 stycken tidigare ledare per distrikt 8 skulle omfattas 
av enkäten, varefter adresser till dessa begärdes in från distrikts- och 
lokalavdelningarna.

Efter urvalet av tidigare aktiva ledare per distrikt återstod 220 aktiva ledare per 
distrikt ur vilket fortsatt urval skulle ske. I största möjliga mån skedde urvalet av 
de 220 aktiva ledarna per distrikt9, så att minst en aktiv ledare från varje 
lokalavdelning inom respektive distrikt omfattades av enkäten. Efter det 
slumpmässiga valet av en aktiv ledare per lokalavdelning och distrikt, skedde 
urvalet av resterande aktiva ledare upp till 220 stycken inom varje distrikt helt 
slumpmässigt.

Undersökningens utformning samt genomförande
Här följer en kort beskrivning av tillvägagångssättet vid utformningen av enkäten 
samt genomförandet av enkätundersökningen:

Enkäten omfattade 78 frågor med "fasta" svarsalternativ i form av förutbestämda 
kategorier och sex "öppna" frågor till aktiva respektive tidigare aktiva ledare 
samt fyra "öppna" frågor till medlemmar enligt bilaga 1. Svarsblanketten10 i slutet 
av bilaga 1 utformat för optisk läsning med möjlighet till datoriserad 
inläsning/bearbetning av svaren användes för frågor med förutbestämda 
kategorier. För svaren på "öppna" frågor anmodades de svarande att skicka in 
aktuell sida med svaren.

För test av relevansen på enkätfrågorna prövades enkäten på en testgrupp 
bestående av 3 personer som arbetar som idéella ledare vid någon förening.

8 Sammanlagt 240 stycken "tidigare aktiva ledare", 8 distrikt X 30 enkäter/distrikt.
9 Sammanlagt 1.760 stycken "aktiva ledare", 8 distrikt X 220 enkäter/distrikt.
10 Svarsblankett 80, utformad av UMDAC, Umeå Universitet för optisk läsning.
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Efter denna kontroll, gick vi igenom frågorna ytterligare två gånger med vår 
handledare samt med Friluftsfrämjandet innan slutgiltigt godkännande. Det 
visade sig ändå efteråt, att det hade smygit in några smärre stavfel och 
konstruktionsbrister. Utöver det som berörts här är det inget som tyder på några 
allvarligare felkällor som skulle ha påverkat undersökningen.

Frågorna 1 - 14 i enkätformuläret bestod av gemensamma frågor som skulle 
besvaras av alla respondenterna oberoende om de var ledare, tidigare aktiva 
ledare eller medlemmar. Frågorna 15-40 var riktade till nuvarande aktiva ledare, 
frågorna 41 - 70 var riktade till de som tidigare arbetat som aktiva ledare. 
Dessutom ställdes frågorna 7 1 - 7 8  till medlemmar, om vi mot förmodan av 
misstag skulle ha skickat enkäten till individer som enbart var medlemmar.

Frågeformuläret innehöll frågor som berörde bl a följande områden:

- Ålder,kön, civilstånd, hemmavarande barn, boende, utbildning, tidigare 
erfarenhet som ledare, engagemang i annan förening, värvning av andra 
som ledare, hemmavarande barns intresse av att arbeta som ledare

- Huvudsaklig sysselsättning samt nivå inom föreningen som aktiv ledare eller 
tidigare aktiv ledare, tidigare erfarenhet som ledare

- Nuvarande ledarsituation; motiv för att ha valt att arbeta som ledare samt 
huvudsakliga arbetsuppgifter, synpunkter på ledarskapsutbildningar, 
betydelsen av att arbeta som ledare, synpunkter på ledarskap

- Vilka egenskaper som man anser att en bra ledare bör ha
- Behov av kompetensutveckling hos nuvarande ledare för att möta framtiden
- Synpunkter på utbildning och fortbildning/vidareutbildning i ledarskap

- utbildningsform
- ämnesområden

- Möjligheter för engagemang av tidigare aktiva ledare till ledare
- Synpunkter på ytterligare insatser för ledarutveckling, stöd m m.

De "öppna" frågorna innehöll frågor som berörde följande områden:

- Färdigheter inom ledarskap som skulle behöva utvecklas
- Egenskaper som behövs av en "bra" ledare
- Vad i ledarskapet som ger mest och är roligast
- Aspekter på vad som känns minst motiverande med arbetet som ledare
- Områden som man anser ledarutvecklingsbehovet är störst inom
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Fortbildnings- och utvecklingsarbete inom ledarskap.

När frågeformuläret slutligen godkänts av alla parter11 enligt överenskommelse, 
skickades enkätformuläret i orginal in till Friluftsfrämjandet, som hade åtagit sig 
kopiering av denna. Enkätformuläret lämnades in av Friluftsfrämjandet till ett 
tryckeri för tryckning av det antal exemplar på 2.000 st som sedan skulle skickas 
ut till respondentema. Vidare skickades genom vår försorg 2.000 optiska 
svarsblanketter för frågeformuläret till Friluftsfrämjandets centrala kansli i 
Stockholm.

Enligt överenskommelse gjordes de praktiska uppgifterna såsom utskrift av 
etiketter på respondenter, utskick av frågeformulär och svarsblanketter samt 
mottagning av svarskuvert av Friluftsfrämjandets kansli i Stockholm. Vid utskick 
innehöll kuvertet till respondenter frågeformulär, anvisningar, optisk svarsblankett 
samt frankerat svarskuvert. På svarskuvertet fanns färdigtryckt returadress till 
Friluftsfrämjandet med speciell märkning för igenkännande av svarskuvertet för 
att inte blandas med annan inkommande post.

Respondentema informerades på ett medföljande försättsblad om svarstid för 
enkäten samt att deltagarna garanteras anonymitet med avseende på de 
lämnade svaren. Vidare informerades respondentema om kontaktpersoner och 
telefonnummer vid eventuella frågor av praktisk karaktär eller angående själva 
enkätundersökningen.

Eftersom det rådde en viss osäkerhet på adresser, där personer t ex hade flyttat, 
ombads man att omedelbart returnera hela frågepaketet, så att denna kunde 
skickas till någon annan. Antalet returer som kom till Friluftsfrämjandet uppgick 
till 100 stycken. Av dessa 100 returer skickades 70 stycken enkäter vidare till 
någon annan person.

Efterhand som svarskuverten kom in, samlades dessa ihop i en bunt. När alla 
svarskuvert hade kommit in inom angiven tid, skickas bunten till oss för fortsatt 
hantering. Vi har därefter sorterat upp de optiska svarsblanketterna i tre separata 
buntar samt blanketterna med de "öppna svaren" i tre separata buntar. De 
optiska svarsblanketterna och blanketterna med de "öppna svaren" sorterades i 
buntar märkta aktiva ledare, tidigare aktiva ledare samt medlemmar. Dessutom

11 Vår handledare samt Friluftsfrämjandet

17



åsattes varje blankett, de "öppna svaren", med samma nummer som den 
optiska svarsblanketten.

Efter svarstiden kom det in 10 st svar på de optiska svarsblanketterna och 9 st 
svar på de "öppna frågorna". Dessa optiska blanketter har inte räknats med i 
tabell 1 nedan eller behandlats vidare på grund av tekniska och kostnads- 
mässiga skäl. Blanketterna med de "öppna svaren" har däremot tagits med för 
vidare hantering/bearbetning och i tabell 2 nedan.

Svarsfrekvens och bortfall
I tabell 1 redovisas svarsfrekvens och bortfall för den optiska svarsblanketten 
med de "fasta" frågorna för de grupper som enkäten vände sig till efter 
sammanräkning vid svarstidens slut. Medlemmar som har svarat på enkäten 
uppgick till 55 stycken och räknas som bortfall i undersökningen.

Tabell 1. Svarsfrekvens och bortfall på "fasta" svar för svarsgrupperna samt totalt, 

i absoluta tal och (procent).

Svarsarupper
Aktiva Tidigare Summa
ledare aktiva ledare

% % %
Antal svar 540 (27,0) 348 (17,4) 888 (44,4)
Bortfall (ej svar m m) . . . .  ( .. .. ..)  . . . .  ( .. .. ..) 1.112 (55,6)

Summa - -  (...... ) - -  (— ) 2.000 (100,0)

I tabell 2 nedan redovisas svarsfrekvens och bortfall på de "öppna" frågorna för 
de grupper som enkäten vände sig till efter sammanräkning vid svarstidens slut. 
Medlemmar som har svarat på svarsblanketten med de "öppna" frågorna 
uppgick till 42 stycken och räknas av som bortfall.
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Tabell 2. Svarsfrekvens och bortfall på de "öppna" svaren för svarsgrupperna 

samt totalt, i absoluta tal och (procent).

Svarsarupper
Aktiva Tidigare 
ledare aktiva ledare

% %

Summa

%
Antal svar
Bortfall (ej svar m m)

507 (25,3) 310 (15,5) 
.... (......) .... (......)

817 (40,8) 
1.183 (59,2)

Summa .... (----- ) .... (------) 2.000 (100,0)

Eftersom undersökningen/enkäten avsåg i första hand målgruppen - aktiva och 
icke aktiva ledare (tidigare aktiva ledare), anses alla svar från medlemmar vara 
ett bortfall. Däremot behandlas svaren från medlemmar vid den statiska 
bearbetningen av materialet. Vidare kommer ej heller någon närmare analys på 
resultat av dessa svar att ske, undantagsvis endast om det skulle visa sig finnas 
något speciellt intressant ur resultatsynpunkt.

Det visade sig även efter sammanräkning av enkäterna att registren på ledare 
var "dåligt städade" så att andelen tidigare ledare som besvarat enkäten kom att 
uppgå till fler än det tänkta urvalet på 240 personer. Detta anser vi inte ha någon 
betydelse ur undersökningssynpunkt mer än att bortfallet och summan på aktiva 
repektive tidigare aktiva ledare inte gått att beräkna.

Andelen ledare som besvarat att de även tidigare hade arbetat som ledare 
uppgick till 223 stycken. Vid beräkning av svarsfrekvenser i ovanstående tabeller 
hänförs dessa till gruppen ledare eftersom de vid undersökningens 
genomförande arbetade som ledare.

Analysstrategier
De optiska svarsformulären med givna svarsalternativen lästes in med optisk 
läsare till en datafil12 vid UMDAC13. Bearbetningen av dessa data från datafilen 
skedde genom inläsning av denna till statistikprogrammet SPSS14 för samman-

12 En datorbaserad lista med en sammanställning av antalet svar per fråga och kategori, som 
överfördes till en diskett för vidare bearbetning.
13 Umeå Universitets Datacentral.
14 Ett datorbaserat statistikpaket, Statistical Package for Source and Science.
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ställning i grundtabeller. Genom korstabuleringar som byggdes upp kunde man 
studera var/i vilka undergrupper variationen i en viss fråga uppkom.

Informationen från grundtabellerna bearbetades och sammanställdes till slutgilti
ga tabeller i programmet Microsoft Excel15 enligt bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4.

De inledande 14 frågorna sammanställdes i vardera en tabell med 
sammanställning på aktiva ledare, tidigare aktiva ledare, medlemmar samt totalt. 
Frågorna till aktiva ledare och tidigare aktiva ledare med samma frågeställning 
sammanställdes i vardera en tabell med sammanställning på aktiva ledare, 
tidigare aktiva ledare samt totalt. Resterande specifika frågor till tidigare aktiva 
ledare sammanställdes i egna tabeller. Frågor till medlemmar sammanställdes i 
vardera en tabell för varje fråga samt totalt och redovisas i bilaga 3. Vidare 
redovisas vissa korstabuleringar gjorda på frågor till aktiva och tidigare aktiva 
ledare i bilaga 4.

Svaren på de öppna frågorna har bearbetats genom att vi först har försökt hitta 
likartade svar utifrån vilka ett antal kategorier har skapats. Med utgångspunkt 
från varje fråga med en indelning i kategorier har vi sammanställt tabeller för 
dessa. Utifrån resultatet från dessa tabeller har vi analyserat och tolkat 
resultatet. Utöver det vi kunnat tolka från tabellerna, har vi även försökt tolka ett 
antal enskilda svar från de svarande.

Resultatet av det som framkommit från alla tabellerna analyseras och samman
fattas fortsättningsvis i en egen bilaga till rapporten, "Bilaga 5 till: LEDARSKAP 
INOM FRILUFTSFRÄMJANDET - En undersökning av idéella ledares inställning 
till sitt ledarskap och behovet av ledarutveckling". Denna bilaga redovisas endast 
för Friluftsfrämjandet.

Resultatet av det som framkommer med avseende på syftet och frågeställnin
garna för denna rapport sammanfattas fortsättningsvis i ett eget kapitel, resultat.

Arbetet med analysen skall avslutas med eventuella förslag till såväl 
pedagogiska som organisatoriska åtgärder för att tillgodose de behov som har 
framkommit vid analysen.

15 Persondatorbaserat kalkylprogram med diagram- och registerhantering.
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RESULTAT

De strukturerade frågorna med fasta svarsalternativ bearbetades och samman
ställdes till slutgiltiga tabeller enligt bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4. Bortfallet som 
redovisas i tabellerna beror framförallt på faktorer såsom ej svar (ingen 
markering) på frågan och felaktigt svar (flera markeringar) på frågan. De öppna 
frågorna med ostrukturerade svarsalternativ bearbetades och sammanställdes till 
slutgiltiga tabeller i denna rapport.

Resultatet av vad som har framkommit för denna undersökning redovisas i 
följande underrubriker.

Gemensamma grunduppgifter, aktiva ledare och tidigare aktiva ledare
I undersökningen ingår två kategorier av ledare, aktiva och tidigare aktiva. Av de 
som har angett att de arbetar som ledare idag, har 223 stycken angett att de 
även har arbetat tidigare som ledare. Detta framgår av antalet ja-svar från aktiva 
ledare i tabell 14, bilaga 2.

ÅLDERSFÖRDELNING

1. Aktiva ledare
Av tabell 1, bilaga 2 framgår att merparten av de aktiva ledarna ligger inom 
ålderskategorin 16 till 55 år (90 %). 36 % ligger inom ålderskategorin 36 till 45 år. 
Vi kan konstatera att intresset av att vara ledare efter 55 år minskar drastiskt. Att 
andelen under 16 år är litet kan förklaras med att det finns ett ålderskrav på 17 år 
för att vara ledare.

Vid 56 - 65 års ålder är endast 6 % kvar som aktiva ledare. Kan det vara så att 
de flesta är aktiva ledare på grund av att de själva har barn som utövar aktiviteter 
såsom mulle- , knytte- , strövarverksamhet? Dessa aktiviteter utövas av barn 
som går i förskola och i lågstadiet. Sannolikt är det så att dessa aktiva ledare av 
denna anledning vanligtvis är barnledare.

2. Tidigare aktiva ledare
Av tabell 1, bilaga 2 framgår det att merparten av de tidigare aktiva ledarna ligger 
inom ålderskategorin 26 till 65 år. 90 % av andelen svar ligger inom denna 
ålderskategori. Här kan vi konstatera att en viss förskjutning har skett uppåt i 
ålderskategorierna. En ökning har skett i ålderskategorin 46 - 55 år (12 % 
ökning) och i ålderskategorin 56 - 65 år (3,5 % ökning) jämfört med aktiva ledare.
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Största andelen svar ligger inom ålderskategorierna 36 - 45 år (33 %) och 46 - 
55 år (34,8 %).

Av resultat ovan framgår det som att man sannolikt är aktiv ledare upp till cirka 
10 år. Förmodligen kan det förklaras av, att i och med att barnen börjar frilufsar- 
verksamhet och får andra intressen, man därmed själv slutar som aktiv 
barnledare.

KÖNSFÖRDELNING
Resultatet i tabell 2, bilaga 2 visar att enkäten besvarats totalt av fler kvinnor 
(65,4 %) än av män (34,6 %). Vid en jämförelse med en tidigare gjord 
undersökning16 finner man motsvarande resultat. I den undersökningen 
besvarades enkäterna av 56 % kvinnor och 44 % män.

1. Aktiva ledare
Av tabell 2, bilaga 2 framgår det att andelen aktivt ledarskap utövas mest av 
kvinnor (64,6 %) jämfört med andelen män som uppgår till 35,4 % av de som 
besvarat enkäten.

2. Tidigare aktiva ledare
Av tabell 2 (bilaga 2) framgår det, att av andelen tidigare aktiva ledare som har 
utövat ledarskap var 68 % kvinnor och 32 % män.

Eftersom urvalet av försökspersoner har skett genom slumpvis fördelning får vi 
anta att det är slumpen som har avgjort fördelningen mellan kvinnor och män.

CIVILSTÅND OCH HEMMAVARANDE BARN
Resultatet i tabell 3, bilaga 2 visar att samtliga civilstånd finns representerade 
inom samtliga ledargrupperingar.

Resultatet i tabell 4, bilaga 2 visar inga större skillnader på antalet 
hemmavarande barn hos aktiva respektive tidigare aktiva ledare. Det framgår att
33,4 % av samtliga svarande som har besvarat enkäten inte har hemmavarande 
barn. Resterande, alltså 66,6 % har en eller fler hemmavarande barn. Några 
större procentuella skillnader föreligger inte mellan aktiva och tidigare aktiva 
ledare.

16 Mapers, D. & Nyländer, R. (1990). Vi vill vara tillsammans{Rapport). Växjö: Högskolan i Växjö, 
Samhällsvetenskapliga Institutionen.
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1. Aktiva ledare
Det framgår av tabell 3 (bilaga 2), att andelen gifta är mest representerade (69,8 
%) samt därefter andelen sambo:s (12,5 %). Tillsammans representerar dessa
82,3 % av andelen aktiva medlemmar.

2. Tidigare aktiva ledare
Det framgår av samma tabell att andelen tidigare aktiva ledare representerades 
mest av gifta (75 %), medan representationen på övriga variabler är mera jämt 
fördelat.

ARBETE SOM LEDARE INOM STORSTADSREGION OCH LANDSBYGD 
Cirka 1/3 (32 %) av alla svarande arbetar eller har arbetat som ledare inom en 
storsstadsregioner (större städer) som t ex Stockholm, Malmö, Umeå etc., samt 
2/3 inom landsbygd eller mindre orter. Se tabell 17, bilaga 2.

C:a 1/3 (33,6 %) av de svarande ledarna arbetar inom storsstadsregioner samt 
2/3 (66,4 %) inom landsbygd eller mindre orter. 29,7 % av de svarande tidigare 
aktiva ledarna arbetade som ledare inom storsstadsregioner, samt 70,3 % inom 
landsbygd eller mindre orter.

LEDARSKAPSERFARENHET I DET DAGLIGA ARBETET 
Andelen av ledarna som har någon form av ledarerfarenhet i sitt dagliga arbete 
uppgår till 39 % (tabell 7, bilaga 2). Andelen tidigare ledare som hade någon 
form av ledarerfarenhet i sitt dagliga arbete uppgår till 40,2 % (tabell 7, bilaga 2). 
Det föreligger inga större procentuella skillnader mellan andelen ledare och 
tidigare ledare avseende ledarerfarenhet från det dagliga arbetet. Totala andelen 
som alltså inte har ledarerfarenhet i sitt dagliga arbete uppgår till 60,6 %.

ENGAGEMANG SOM LEDARE I ANDRA FÖRENINGAR 
Ungefär hälften av de i undersökningen ingående aktiva ledarna samt tidigare 
aktiva ledarna är i någon form engagerade som ledare i någon annan förening. 
Skillnaden mellan de som är engagerade i någon omfattning och de som svarat 
att de inte är engagerade (=ej svar), se tabell 8, bilaga 2.

Det föreligger ingen signifikant skillnad på procentuella andelen aktiva (49 %) 
respektive tidigare aktiva (50 %) ledare som är engagerade som ledare i någon 
annan förening , vilket framgår av figur 1 nedan.
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Figur 1: Andel aktiva ledare och tidigare aktiva ledare med engagemang i andra föreningar.

Det föreligger ingen större procentuell skillnad på omfattningen av engagemang i 
andra föreningar mellan aktiva respektive tidigare aktiva ledare, vilket framgår av 
figur 2 nedan.

De i undersökningen ingående aktiva ledarna (265 st) samt tidigare aktiva 
ledarna (173 st) som dessutom inte är särskilt mycket engagerade som ledare i 
någon annan förening uppgår till 43 % respektive 44,5 % enligt figur 2. Se även 
tabell 8, bilaga 2.

B Inte särskilt mycket UH Ganska mycket BMycket □  Väldigt mycket

45 T
40 ■■ 

35 ■* 

30

43 44,5

<DO
2 20 Q.

15 

10 + 

5 

0
Aktiva ledare

22,5

Tidigare aktiva ledare

Figur 2: Omfattning av engagemang som ledare i andra föreningar.

Av tabell 9, bilaga 2 framgår det att 51,3 - 55,9 % av andelen aktiva respektive 
tidigare aktiva ledare har varit engagerade som ledare i någon annan förening.
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Andelen aktiva och tidigare aktiva ledare som inte har varit engagerade uppgår 
till 48,7 % respektive 44,1 %.

Försök till rekrytering av ledare för Friluftsfrämjandet

VÄRVNING AV ANDRA TILL ARBETET SOM LEDARE
Andelen aktiva ledare och tidigare aktiva ledare som har försökt värva någon 
annan att arbeta som ledare i föreningen uppgår till 78,9 % enligt tabell 10, 
bilaga 2. Det är en förhållandevis liten andel som aldrig har försökt värva någon,
21,1 %. Fördelningen från vilka kategorier som man huvudsakligen har försökt 
värva eller värvat ledare fördelar sig enligt följande ( se även tabell 11, bilaga 2):

□  Föräldrar □  Barn □  Övrig släkt □  Närmaste bekanta
□  Arbetskamrater □  Annan

60

50

40+*
c
Q)
O 30k_Q.

20

10

0

59

45

21

13,5

0
MedlemmarAktiva ledare Tidigare aktiva ledare

Figur 3: Försök till värvning av medlemmar ur olika kategorier människor.

Av figur 3 och tabell 11, bilaga 2 framgår det att de flesta har framförallt försökt 
värva eller har värvat ledare bland föräldrar eller närmaste bekanta. Däremot kan 
man konstatera att andelen försök till värvning bland sina egna barn (totalt 3,3 
%) och övrig släkt (totalt 1,5 %) är mycket lågt. Vidare ser det ut som om man 
inte i alltför hög utsträckning har försökt värva bland sina arbetskamrater (totalt 
9,8 %).

Några större skillnader varifrån man försökt värva föreligger det inte mellan de 
olika grupperna som representeras i undersökningen.
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Rekryteringsunderlag hos medlemmars hemmavarande barn

HEMMAVARANDE BARN I ÅLDERN 16-25 MED INTRESSE AV ATT ARBETA 
SOM LEDARE
Det ser vid första anblicken inte ut att finnas något större intresse hos ungdomar 
i åldern 16 - 25 år att arbeta som ledare (tabell 12, bilaga 2). Den totala andelen 
ja-svar ligger på 12,1 %, eller omsatt i antal barn på 108 stycken. Några större 
procentuella skillnader på intresset hos aktiva ledares, tidigare aktiva ledares 
eller medlemmars barn verkar det inte föreligga.

Synpunkter om ledarskapsfrågor inom organisationen

HUR VÄL TYCKER MAN ATT FRILUFTSFRÄMJANDETS MÅL 
ÖVERENSSTÄMMER MED DEN EGNA SYNEN PÅ VERKSAMHETEN
Av tabell 35, bilaga 2 framgår det att 19 % av alla svarande inte tycker att
Friluftsfrämjandets mål överensstämmer särskilt mycket (2,5 %) eller endast
något (16,5 %) med den egna synen på hur verksamheten skall bedrivas. Detta
tyder på att det finns ett visst missnöje bland ledare och tidigare aktiva ledare,
vilket borde analyseras närmare. 81 % av de svarande tycker att synen
överenstämmer ganska mycket (55,5 %) och 25,5 % att den överensstämmer
mycket. Totalt sett kan man säga att man är nöjd med Friluftfrämjandets mål.

Det föreligger inga större procentuella skillnader mellan vad aktiva respektive 
tidigare aktiva ledare tycker.

HUR VÄL TYCKTER MAN ATT ORGANISATIONEN STÖTTAR LEDARSKAPET 
På frågan, hur väl man tycker att Friluftsfrämjandet stöttar ledarskapet, tycker 
ungefär hälften att man inte gör det särskilt mycket (18,6 %) eller att man gör det 
något (31,6 %) medan andra hälften tycker att man gör det ganska mycket (37,9 
%) eller mycket (11,9 %).

Det verkar som om nuvarande ledare mest tycker att Friluftsfrämjandet inte 
stöttar dem tillräckligt. 53,1 % tycker att det inte görs särskilt mycket eller endast 
något. Se tabell 34 (bilaga 2) samt nedanstående figur avseende procentuell 
fördelning.
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37,9

Aktiva ledare Totalt

Figur 4: Hur väl ledarna och tidigare aktiva ledare tycker föreningen stöttar ledarskapet.

HUR MYCKET ANSER MAN ATT DET GÅR ATT PÅVERKA BESLUTS
FATTANDET PÅ DE OLIKA NIVÅERNA INOM FRILUFTSFRÄMJANDET
Vid studier av totalerna med avseende på hur man tycker det går att påverka
beslutsfattandet inom föreningen på lokal nivån (tabell 37, bilaga 2),
distriktsnivån (tabell 38, bilaga 2) och på central nivån (tabell 39, bilaga 2) kan vi
konstatera följande:

- att 14,3 % tycker inte att det går att påverka särskilt mycket inom sin lokalav
delning samt att 26,4 % tycker det går att påverka endast något
- att 63 % tycker inte att det går att påverka särskilt mycket på distriktsnivån samt 
att 28 % tycker det går att påverka endast något
- att så många som 86,7 % tycker inte att det går att påverka särskilt mycket på 
den centrala nivån och att 11 % tycker det endast går att påverka något. Det är 
endast en liten del som tycker det går att påverka ganska mycket (1,7 %) eller 
mycket (0,5 %).

I figurerna 5 och 6 nedan redovisas de procentuella fördelningarna av svaren 
från aktiva och tidigare aktiva ledare för de olika nivåerna.
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1. Aktiva ledare

□  Inte särskilt mycket □  Något □  Ganska mycket □  Mycket

61,2

27,3

9,8

Distriktsnivän

0,6

Lokala nivån Centrala nivån

Figur 5: Hur mycket anser aktiva ledare att de kan påverka beslutsfattandet på de olika 
organisationsnivåerna inom Friluftsfrämjandet.

2. Tidigare aktiva ledare

□  Inte särskilt mycket □  Något □  Ganska mycket □  Mycket
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Figur 6: Hur mycket anser tidigare aktiva ledare att de kan påverka beslutsfattandet på de 
olika organisationsnivåerna inom Friluftsfrämjandet.

Synpunkter på ledarskap

LEDARENS VIKTIGASTE ROLL
Cirka 50 % av ledarna (47,7 %) och tidigare aktiva ledare (50 %) anser att 
ledarens viktigaste roll är att leda (tabell 27, bilaga 2). Totalt 26 % anser att den 
viktigaste rollen är att organisera, 14 % att planera samt 10 % annat som kan
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innebära en kombination av att leda, organisera och planera. Den procentuella 
fördelningen ser ut enligt nedanstående figur:

5  Planera ED Organisera ESLeda □  Kontrollera Q Annat

47,7

£  30
<D
o 25
Q. 20 

15 
10 

5

50

23,4

48,6

11,7 10,3

0,7

Aktiva ledare Tidigare aktiva ledare

Figur 7: Ledares viktigaste roller inom Friluftsfrämjandet.

Totalt

Våra synpunkter är, att det primära arbetet borde vara att ägna sig åt ledarskap, 
trots det tycks sammanlagt 40,4 % anse att det är att planera och organisera. 
Detta kan tyda på att det finns eller har skapats ganska mycket administrativt 
arbete och viss byråkrati inom organisationen.

BETYDELSEN AV ATT SOM LEDARE HA VÄL UTVECKLADE EXTERNA 
KONTAKTNÄT
Av tabell 28, bilaga 2 framgår det att 51 % av alla svarande anser att det är 
viktigt eller mycket viktigt att som ledare ha väl utvecklade externa kontaktnät. 
Dessutom anser 36,8 % att det är ganska viktigt med externa kontaktnät. Endast
12,3 % anser att det inte är särskilt viktigt med externa kontaktnät.

BETYDELSEN AV ATT SOM LEDARE HA MEDARBETARE SOM HAR 
FÖRMÅGA ATT TA INITIATIV OCH ANSVAR
Av tabell 29, bilaga 2 framgår det att merparten, 91,6 % av alla svarande anser 
att det är viktigt eller mycket viktigt att som ledare ha duktiga medarbetare som 
har förmåga att ta initiativ och ansvar. Dessutom anser 7,6 % att det är ganska 
viktigt. Endast en liten del, 0,8 % anser inte att det är särskilt viktigt.

BETYDELSEN AV ATT HA MEDARBETARE NÄR MAN UTÖVAR SITT 
LEDARSKAP
Av tabell 30, bilaga 2 framgår det att 81,5 % av alla svarande anser att det är 
viktigt eller mycket viktigt att som ledare ha medarbetare när man utövar sitt
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ledarskap. Dessutom anser 15,7 % att det är ganska viktigt. Endast 2,8 % anser 
inte att det är särskilt viktigt med medarbetare.

I VILKEN GRAD ANSER DE SVARANDE ATT DET BEHÖVS UTVECKLING AV 
KOMPETENSEN HOS NUVARANDE LEDARE
Av totala antalet svarande (tabell 40, bilaga 2) tycker 35,9 % (något) att det 
behövs viss utveckling av kompetensen hos nuvarande ledare. Endast 5,5 % 
tycker att det inte behövs särskilt mycket utveckling av kompetensen. Över 
hälften, 58,5 % tycker att det behövs ganska mycket eller mycket. I figuren 
nedan redovisas fördelningen av svaren från aktiva respektive tidigare aktiva 
ledare.

S  Inte särskilt mycket El Något E  Ganska mycket 0  Mycket

44,9 43,5
45 T
40 •* 
35 *■ 
30 ■■

39,8
35,9

31,5

18,5£  20 «■ 15,5
10,4

6,4 5,5

Tidigare aktiva ledare TotaltAktiva ledare

Figur 8: I vilken grad aktiva och tidigare aktiva ledare anser att det behövs utveckling av 
kompetensen hos nuvarande ledare.

Vid en jämförelse mellan aktiva och tidigare aktiva ledare, tycker 13,2 % fler 
ledare att det behövs ganska mycket eller mycket utveckling av kompetensen för 
att möta framtidens behov.

Inställningar till och synpunkter på eget ledarskap

BETYDELSEN AV ATT VARA LEDARE VID FRILUFTSFRÄMJANDET 
Med utgångspunkt från att det inte betyder så mycket att vara ledare för de som 
har svarat inte särskilt mycket, att det har viss betydelse för de som svarat 
ganska mycket samt att det har stor betydelse för de ledare som har svarat 
mycket eller väldigt mycket görs följande analys.
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Totalt sett anser 10,7 % av alla svarande att det inte betyder särskilt mycket att 
vara ledare vid Friluftsfrämjandet. 37,0 % anser att det har viss betydelse att 
vara ledare vid Friluftsfrämjandet. Resterande 52,3 % av alla svarande anser att 
det betyder mycket och väldigt mycket. Svarsprocenten är ungefär lika stor 
mellan ledare och tidigare aktiva ledare som har svarat på frågan (Se tabell 26, 
bilaga 2).

HUR VIKTIGT ANSER MAN DET ÄR ATT ARBETA MED LEDARSKAP 
Av tabell 32, bilaga 2 framgår det att 70,9 % av alla svarande anser att det är 
viktigt (57 %) eller mycket viktigt (13,9 %) att arbeta som ledare vid 
Friluftsfrämjandet. Dessutom anser 22,6 % att det är ganska viktigt.

Endast 6,5 % anser inte att det särskilt viktigt med arbetet som ledare. Jämfört 
med svaren i tabell 26, bilaga 2 på betydelsen av att arbeta som ledare vid 
Friluftsfrämjandet, så anser 10,7 % att det inte betyder eller betydde särskilt 
mycket att vara ledare.

HUR ARBETSSAMT TYCKER MAN DET ÄR ATT ARBETA MED LEDARSKAP 
Av tabell 31, bilaga 2 framgår att 74,2 % av alla svarande inte tycker det är 
särskilt arbetssamt (31,4 %) eller endast något arbetssamt (42,8 %) med 
ledarskapsarbetet. Däremot tycker 24,1 % att det är ganska arbetssamt att 
arbeta med ledarskap. Endast en liten del, 1,7 % tycker att det är mycket 
arbetssamt.

Det föreligger inga större procentuella skillnader mellan vad aktiva respektive 
tidigare aktiva ledare tycker.

HUR LÄTT ANSER MAN ATT DET EGNA LEDARSKAPET ÄR ATT ERSÄTTAS 
AV NÅGON ANNAN
På frågan, hur lätt man tycker att det egna ledarskapet är att ersättas av någon 
annan, tycker ungefär 50 % att det är ganska lätt (34,9 %) eller mycket lätt (12,7 
%). Andra hälften tycker att det inte är lätt (13,3 %) eller något lätt (39,2 %). 
Fördelningen på svaren mellan aktiva respektive tidigare aktiva ledare är relativt 
jämn. Se tabell 33, bilaga 2.
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Inställningar till och synpunkter på ledarutbildningar

SENAST GENOMGÅNGEN LEDARUTBILDNING VID FRILUFTSFRÄMJANDET 
Av tabell 20, bilaga 2 framgår det att 53 stycken (15,5 %) av tidigare aktiva 
ledare angett att de inte har gått/deltagit i någon ledarutbildning. Sannolikt får 
man förmoda att dessa har någon sorts tidigare ledarerfarenhet. Dessa siffror är 
för oss förbryllande såtillvida att kravet för att bli ledare är genomgången 
ledarutbildning!

Av de som har gått/deltagit i någon ledarutbildning, har merparten (totalt 67 %) 
gått utbildningar mellan åren 1987 till 1994 (Se tabell 21, bilaga 2). Bortfallet i 
denna tabell kan förklaras med att endast de som svarat ja på frågan om 
genomgången utbildning skulle svara på denna fråga. Detta bortfall motsvarar i 
stort antalsmässigt och procentuellt nej-svaren för ledare och tidigare ledare i 
tabell 20, bilaga 2.

Av de tidigare aktiva ledarna som har gått/deltagit i någon ledarutbildning, har 
merparten (totalt 70 %) gått utbildningar mellan åren 1983 till 1992. Här kan man 
se att att det är ganska jämt fördelat mellan åren. Vidare kan vi konstatera att en 
stor andel ( 21,7 %) har gått dessa år 1980 eller tidigare.

SYNPUNKTER PÅ LEDARUTBILDNINGARNA VID FRILUFTSFRÄMJANDET 
Vid studie av resultatet i tabell 25 (bilaga 2), jämfört med de som har besvarat att 
de har gått utbildningar under åren 1993 - 1994 (tabell 21, bilaga 2), framgår det 
att betydligt fler har besvarat fråga 25. Frågan skulle endast besvaras av de som 
har gått någon ledarutbildning de två senaste åren. Det totala antalet fler svar 
uppgår till 415 stycken.

Trots detta gör vi en analys av tabell 25 (bilaga 2), där vi antar att de som har 
gått utbildningarna inte enbart har gått dessa de senaste två åren.
Utgångspunkten är att svaren dålig inte är fullt tillfredställande och svaren 
ganska bra till viss del är tillfredställande. Svaren bra och mycket bra anses vara 
fullt tillfredställande för kursdeltagarna. Totalt sett anser 2,2 % att
ledarutbildningarna är dåliga, 19,2 % att de är ganska bra medan resterande
78,6 % anser de är bra eller mycket bra.

25,1 % av de aktiva ledarna anser att ledarutbildningarna inte är bra (dåliga 3,1 
%) eller fullt tillfredställande (ganska bra 22,0 %). 74,8 % anser de är bra eller
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mycket bra. 17,8 % av de tidigare aktiva ledarna anser att ledarutbildningarna 
inte är bra (dåliga 1,4 %) eller fullt tillfredställande (ganska bra 16,4 %). 82,2 % 
anser de är bra eller mycket bra. Andelen aktiva som tycker att utbildningarna är 
dåliga och ganska bra har ökat med 7,3 % jämfört med vad tidigare aktiva ledare 
tycker, vilket kan betyda att kvalitén på utbildningarna har blivit sämre eller att 
kraven har blivit större.

BEHOVET AV ATT GÅ LEDARUTBILDNINGAR
Av svaren i tabell 22 (bilaga 2) framgår det, att 134 stycken, c:a 2/5 (39,3 %) av 
de tidigare aktiva ledarna som har besvarat enkäten känner ett behov av att gå 
någon ledarutbildning. En förklaring till detta skulle kunna vara att man har för 
avsikt att börja arbeta som aktiv ledare igen! Ser man till antalet tidigare aktiva 
ledare som är intresserade av att arbeta som ledare igen (tabell 42 och tabell 43 
i bilaga 2), så stämmer det väl överens med antalet som känner behov av att gå 
ledarutbildningar.

ÖNSKEMÅL OM FORM AV EVENTUELL FORTBILDNING/ 
VIDAREUTBILDNING INOM LEDARSKAP
Av de aktiva ledare och tidigare ledare som svarat ja på fråga 22 och fråga 66 
angående behovet av att gå ledarutbildning 52,4 % (tabell 22, bilaga 2), har 
största andelen 50,7 % svarat att de vill gå interna ledarkurser (tabell 23, bilaga 
2). Därefter kommer önskemålet om att gå externa ledarkurser 40 %. En liten 
andel har svarat på de andra alternativen, kurser på högskola 5,6 % samt annat 
alternativ 3,6 % (Se tabell 23, bilaga 2).

SATSNING PÅ LEDARUTBILDNING VID FRILUFTSFRÄMJANDET 
Totalt 213 stycken (24,9 %) av de aktiva och tidigare aktiva ledarna (se tabell 24, 
bilaga 2) anser att organisationen inte satsar tillräckligt mycket på ledarut
bildning.

Cirka 10 % fler aktiva ledare än tidigare aktiva ledare har svarat att de inte anser 
att organisationen satsar tillräckligt mycket på ledarutbildning.

PÅ VILKEN NIVÅ ANSER MAN ATT DET SKALL SATSAS MERA RESURSER I 
FORM AV LEDARUTVECKLING
På fråga 36 (bilaga 1), vilken nivå i organisationen man tycker att det skall satsas 
mera resurser, tycker 2/3-delar av de svarande (62,5 %) att det skall satsas mest 
på den lokala nivån (tabell 36, bilaga 2). Vidare anser 20 % av de svarande att
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det skall satsas på distriktsnivån. Endast 5,7 % anser att det skall satsas på den 
centrala nivån. Därutöver anser 11,8 % att det är bra som det är.

Ovanstående resultat tyder på att ledarna och de tidigare aktiva ledarna tycker 
att det behövs en satsning av resurser både på den lokala nivån och 
distriktsnivån. Totalt anser 82,5 % det. Resultat är inte alldeles förvånande med 
tanke på att 96,4 % av de svarande arbetar på den lokala nivån. Något mer 
förvånande är det att 11,8 % tycker att det är bra som det är med tanke på att 
största andelen anser att ledarskapet kan utvecklas och förbättras.

Ledarskapserfarenhet vid Friluftsfrämjandet

ARBETAD TID SOM LEDARE VID FRILUFTSFRÄMJANDET
Cirka 60 % av de svarande har varit ledare mellan ett till 9 år. Cirka 30 % har
varit ledare i 10 år eller mera. Se tabell 18, bilaga 2.

Mindre än 1 år 1 - 3  år 4 - 6  år 7 - 9  år 10 år eller mera

Figur 9: Tid som aktiv ledare vid Friluftsfrämjandet.

Av de som har varit aktiva ledare förut, har största andelen slutat efter mindre än 
ett till 3 år (34,7 %), 4-6 år (30 %) samt mer än 10 år (24,8 %) som aktiv ledare. 
Detta framgår av tabell 18, bilaga 2 och figur 9 ovan.

Cirka 1/3 av ledarna försvinner alltså inom ett till 3 år !

VERKSAMHET DÄR LEDARSKAPET HUVUDSAKLIGEN UTÖVADES I 
Merparten av de som har besvarat enkäten arbetar/arbetade som barnledare 
(67,3 %), därefter kommer ungdomsledare (16 %), vuxenledare (12 %) samt
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annat (4,5 %). Se tabell 15, bilaga 2. Merparten tidigare aktiva ledare som har 
besvarat enkäten arbetade som barnledare (72,2 %), därefter kommer 
ungdomsledare (17 %), vuxenledare (7 %) samt annat (3,8 %).

Här framgår det att fler personer arbetar som som vuxenledare idag. Antalet 
vuxenledare bland tidigare aktiva ledare var 7 % jämfört med aktiva ledare där 
andelen har ökat till 15,4 %.

ÅLDERSFÖRDELNING INOM OLIKA TYPER AV VERKSAMHETER
Vid närmare studier av åldersfördelning inom olika verksamheter enligt tabell 61,
bilaga 4 kan vi konstatera följande:

- av de som som tidigare arbetat som barnledare är 84,5 % inom ålderskategorin 
26 till 55 år
- av de som arbetat som ungdomsledare är 81 % inom ålderskategorin 36 till 65 
år. Merparten, 55,2 % av de tidigare ungdomsledarna är inom ålderskategorin 46 
till 55 år
- av de som arbetat som vuxenledare är 83,3 % inom ålderskategorin 36 till 65 år 
samt 12,5 % 66 år och däröver
- av de som arbetat med annat ledarskap är 92,3 % inom ålderskategorin 26 till 
66 år och däröver. Den procentuella fördelningen är relativt jämnt fördelad 
mellan de olika kategorierna.

Endast 9,4 % av barnledarna var över 55 år. En liten andel, 3,4 % av ungdoms
ledarna var över 65 år.

NIVÅ I VERKSAMHETEN SOM LEDARSKAPET HUVUDSAKLIGEN UTÖVADES I 
Nästan alla, eller närmare bestämt 96,4 % av de som har besvarat enkäten 
arbetar/har arbetat på den lokala nivån, därefter kommer distriktsnivån med 2,8 
% samt en liten del, knappt 1 % (0,8 %). på den centrala nivån. Se tabell 16, 
bilaga 2.

Nästan alla tidigare aktiva ledare, eller närmare bestämt 98 % av de som har 
besvarat enkäten har arbetat på den lokala nivån. Därefter kommer distriktsnivån 
med 1,4 % samt en försvinnade liten del cirka 0,6 % på den centrala nivån.
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Hinder och skäl till att inte arbeta som aktiv ledare

ANLEDNINGAR TILL ATT MAN SLUTADE ARBETA SOM LEDARE 
Av tabell 41, bilaga 2 och figur 10 nedan framgår det att de flesta tidigare aktiva 
ledarna slutade arbeta som ledare på grund av annan orsak ( 41 %), på grund 
av tidsbrist (37 %) eller annat att göra (19 %). Andelen som slutade på grund av 
att de inte var intresserade uppgick endast till 3 % av de som besvarat enkäten.
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Figur 10: Anledningar till att tidigare aktiva ledare slutade arbeta som aktiva ledare.

ANLEDNINGAR TILL ATT TIDIGARE LEDARE INTE KAN TÄNKA SIG ATT 
ENGAGERA SIG SOM LEDARE IGEN
Av de tidigare aktiva ledarna, som svarat att de inte kan tänka sig att arbeta som 
ledare igen ( svaret nej på fråga 65 och 66), har c:a 1/3 svarat att de ej har tid att 
ställa upp (32,9 %). Andra orsaker till att de inte kan göra det är andra intressen 
(27 %) samt andra uppdrag (21 %).
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Figur 11: Anledningar till varför tidigare aktiva ledare inte kan tänka sig att engagera sig som 
ledare igen.

Ej tid att ställa upp Annat att göra Ej intresserad Annan orsak
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Andelen som har svarat att de inte har något behov (3,6 %) och inte är 
intresserade (3,2 %) uppgår sammanlagt till 6,8 %. Se även tabell 44, bilaga 2.

Förutsättningar och intresset för att arbeta som ledare igen

HUR STORT ÄR INTRESSET AV ATT ARBETA SOM LEDARE IGEN 
Av de tillfrågade, har 39,8 % eller i antal räknat 136 personer, angett att man 
skulle vara intresserad av att arbeta som ledare igen om de blev tillfrågare. Se 
figur 12 nedan samt tabell 42, bilaga 2.

Ja Nej Summa

Figur 12: Intresset hos tidigare aktiva ledare för att engagera sig som ledare igen.

Av de tillfrågade, har 39,3 % eller i antal räknat 134 personer, angett att man 
skulle vara intresserad av att arbeta som ledare igen om de dessutom skulle 
erbjudas möjlighet att gå en ledarutbildning.

Ja Nej Summa

Figur 13: Intresset hos tidigare aktiva ledare för att engagera sig som ledare igen, om man 
dessutom får möjlighet att gå en ledarutbildning.
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Det har inte skett någon ökning av antalet som har angett att de är intresserade 
beroende av erbjudandet om att gå ledarutbildning. Den procentuella siffran ja
svar är i stort sett densamma. Se figur 13 ovan samt tabell 43, bilaga 2.

I VILKEN TYP AV VERKSAMHET VILL TIDIGARE LEDARE HUVUDSAKLIGEN 
ARBETA SOM LEDARE IGEN
Av de tidigare aktiva ledarna, som svarat att de kan tänka sig att arbeta som 
ledare igen ( svaret ja på fråga 65 och 66), har 54,8 % svarat att de främst vill 
arbeta som barnledare.

Barnledare Ungdomsledare Vuxenledare Annat

Figur 14: Intresset för inom vilken typ av verksamhet tidigare aktiva ledare vill arbeta som I 
ledare igen.

Resultatet är inte alls förvånande med tanke på att 72,2 % av de svarande (se 
tabell 15, bilaga 2) är de som tidigare har arbetat som aktiva barnledare. 
Däremot har den procentuella andelen svar med önskemål om att arbeta som 
ungdomsledare (22,6 %) och vuxenledare (17,8 %) ökat jämfört med andelen 
svarande i tabell 15, bilaga 2. Se även tabell 45, bilaga 2.

I VILKEN FORM ÖNSKAR TIDIGARE LEDARE EVENTUELL FORTBILDNING/ 
VIDAREUTBILDNING INOM LEDARSKAP
Av de tidigare aktiva ledarna, som svarat att de kan tänka sig att arbeta som 
ledare igen (svaret ja på fråga 65 och 66), har 50,4 % svarat att de främst vill gå 
interna ledarutbildningar. På andra plats kommer önskemål om att gå externa 
ledarkurser (38,9 %). Andelen som önskar gå kurser på högskola (6,1 %) eller 
andra typer av ospecifiserade kurser (4,6 %) uppgår sammanlagt till 10,7 %. Se 
även tabell 46, bilaga 2.
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Figur 15: Önskemål om form av utbildning inom ledarskap hos de intresserade tidigare aktiva 
ledarna.

Förutsättningar och intresset hos medlemmar att arbeta som ledare

BETYDELSEN OCH INTRESSET HOS MEDLEMMAR ATT ARBETA SOM 
LEDARE VID FRILUFTSFRÄMJANDET
Utgångspunkten är att det inte betyder så mycket att vara ledare för de som har 
svarat inte särskilt mycket och att det har viss betydelse för de som svarat 
ganska mycket. Det har stor betydelse för de medlemmar som har svarat mycket 
eller väldigt mycket. Totalt sett anser 92,3 % av medlemmarna att det inte skulle 
betyda särskilt mycket (73,1 %) och ganska mycket (19,2 %) att vara ledare vid 
Friluftsfrämjandet. Resterande 7,7 % anser att det skulle betyda mycket samt 
väldigt mycket. Endast 1,9 % av de svarande medlemmarna anser att det skulle 
betyda väldigt mycket att vara ledare. Se tabell 50, bilaga 3.

Av de tillfrågare, har 28,8 % eller i antal räknat 15 personer, angett att de skulle 
vara intresserade av att arbeta som ledare om de blev tillfrågare. Se figur 16 
nedan samt tabell 51, bilaga 3.

Interna Externa Kurser pä Annat
ledarkurser ledarkurser högskola alternativ

Ja Nej Summa

Figur 16: Intresset hos medlemmar för att engagera sig som ledare.
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Av de tillfrågare, har 30,8 % eller 16 personer, angett att man kan tänka sig vara 
intresserad av att arbeta som ledare om de dessutom fick möjlighet att gå en 
ledarutbildning.
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Figur 17: Intresset hos medlemmar för att engagera sig som ledare om de dessutom fick 
möjligheten att gå en ledarutbildning.

Det har inte skett någon nämvärd ökning av antalet som har angett att de är 
intresserade beroende av erbjudandet om att gå ledarutbildning. Den 
procentuella siffran ja-svar är i stort sett densamma. Se figur 17 ovan samt tabell 
52, bilaga 3.

ANLEDNINGAR TILL ATT MEDLEMMAR INTE KAN TÄNKA SIG ATT 
ENGAGERA SIG SOM LEDARE
Av medlemmarna som svarat att de inte kan tänka sig att arbeta som ledare 
(svaret nej på fråga 74 och 75), har c:a 1/3 svarat att de ej har tid att ställa upp 
(32,4 %). Andra orsaker till att de inte har kan göra det är andra intressen (27 %) 
samt andra uppdrag (29,7 %).
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Figur 18: Anledningar till varför medlemmar inte kan tänka sig att engagera sig som ledare.

Ej tid att Andra Andra Inget behov Ej Annat
ställa upp intressen uppdrag intresserad
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Andelen som har svarat att de inte har något behov (2,7 %), inte är intresserade 
(5,4 %) och annat (2,7%) uppgår sammanlagt till 10,8 %. Se även tabell 53, 
bilaga 3.

Vid en jämförelse med hur tidigare aktiva ledare har svarat på motsvarande 
fråga (jämför tabell 44, bilaga 2 samt figur 13), så föreligger det inga större 
skillnader. Den procentuella andelen svar för bägge grupperna överensstämmer 
ganska väl.

I VILKEN TYP AV VERKSAMHET VILL MEDLEMMAR HUVUDSAKLIGEN 
ARBETA SOM LEDARE
Av de medlemmar som svarat att de kan tänka sig att arbeta som ledare (svaret 
ja på fråga 74 och 75), har 41,2 % svarat att de främst vill arbeta som 
barnledare. Resultatet är inte alls förvånande med tanke på att 72,2 % av de 
svarande finns inom barnverksamhet.

Barnledare Ungdomsledare Vuxenledare Annat

Figur 19: Intresset för inom vilken typ av verksamhet medlemmar vill arbeta som ledare.

Däremot har den procentuella andelen svar med önskemål om att arbeta som 
ungdomsledare (23,5 %) och annat (29,4 %) ökat. Detta tyder på att intresset 
hos medlemmar som idag finns inom barnverksamhet, vid eventuellt arbete som 
ledare är störst inom dessa verksamheter. Samma tendens kan man konstatera 
hos tidigare aktiva ledare som skulle kunna tänka sig att arbeta som ledare igen 
(se figur 14).
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Inledande förklaring till öppna frågor
De svarande haft möjlighet att helt avstå från att svara eller möjlighet att avge 
mer än ett svar.på dessa frågor. När det gäller det sistnämnda alternativet, så 
medför detta att vissa svar på frågorna till antalet vida överstiger utskickade 
enkäter. Vi klargör detta med ett exempel:

- Enkät till aktiva ledare, fråga 2 - vilka egenskaper anser du att en "bra" ledare 
behöver ha?

507 stycken svarsenkäter har återsänts för utvärdering av aktiva ledare. Ett bort
fall på 26 stycken kan förklaras med att de erhållna svarsenkäterna saknat svar 
på frågan, det vill säga att cirka 5% av de totala svarsenkäterna har alltså inte 
avgett något svar. Trots detta har antalet avgivna svar kommit att bli 684 
stycken. Detta resulterar i att det finns möjlighet att avge fler än ett svar på 
frågan, exempelvis har på vissa frågor 5 till 6 olika alternativ lämnats. Det ger en 
förklaring till att det i början har varit många kategorier, uppskattningsvis 15-20 
stycken per fråga.

För att kunna ge ett resultat och en analys har vi därför känt oss tvingade att 
försöka sammanföra kategorierna till mindre men slagkraftigare enheter, annars 
skulle svarsalternativen blivit svårbedömda. Av närbesläktade svar har bildats 
kategorier med samlingsnamn enligt följande:

Teknisk kunskap är en kategori som betecknar flera mindre kategorier med sitt 
namn, exempelvis slipa skridskor, valla skidor, slå upp ett tält, ställa om 
bindningar på slalomskidor m m.

I kategorin pedagogik/psykologi ingår sådana svar som behandlar såväl vuxen-, 
grupp-, och barnpedagogik som vuxen- och barnpsykologi, samt övrig 
pedagogik, psykologi m m.

I kategorin administrativt-/organisationsarbete ingår sådana svar som behandlar 
pappersexercis, planeringsarbete, administration, organisation m m.

I kategorin nya kurser/förnyelse ingår sådana svar som tar upp utbildning, 
ledarträffar ledarföryngring, idéutbyte, kurser m m.
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I kategorin kunskap om Friluftsfrämjandet/naturlära/miljölära ingår sådana svar 
som de tidigare nämnda samt sjukvård, första hjälpen och dylikt.

I kategorin lyssna/vara lyhörd/positiv ingår förutom de nämnda svarsalternativen 
glad, trevlig, engagerad, entisuastisk, m m.

I kategorierna gemenskap med barn och ungdom, gemenskap med vuxna 
deltagare, gemenskap med andra ledare, samt vistas i naturen ingår inga andra 
svar än de som står som kategorier.

I kategorin uppskattning från deltagare ingår även uppskattning från föräldrar och 
återkoppling från deltagare (a-ha upplevelser och dylikt).

I kategorin ingen uppskattning från Friluftsfrämjandet och deltagare ingår även, 
ingen uppskattning från föräldrar och oengagerade deltagare, gnälliga barn och 
föräldrar samt lågt antal deltagare vid en del sammankomster.

I kategorin vädret och tiden ingår även resor, återställandet av material, 
rengöring av material samt reparation och underhåll av material.

I kategorin ledarbristen ingår även dålig ledarrekrytering, brist på hjälpledare, 
dålig ledarvärvning.

I kategorin ledarutbildning/ledarträffar ingår även utbildning av yngre ledare/för
yngring, lokal och distriktsutbildning av ledare, ledarerfarenhetsutbyte, m m.

I kategorin uppskattning/hjälp ingår även ekonomisk hjälp, administrativ hjälp, m m.

I kategorin idébank ingår även hjälp med att hitta på lekar, hjälp med att hitta på 
aktiviteter, hjälp med att kunna utnyttja tekniskt material, hjälp till allehanda 
praktiska aktiviteter, många efterfrågar en hjälpmanual utfärdad från lokal-, 
distrikts- och centralnivå.

Med den här förklaringen till kategoriindelningen hoppas vi att arbetet blir mer 
lättöverskådligt och tydligt.
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Resultat av öppna frågor till aktiva ledare och tidigare aktiva ledare

VILKA FÄRDIGHETER ANSER MAN SKULLE BEHÖVA UTVECKLAS INOM 
LEDARSKAP

Tabell 3: Färdigheter som man anser skulle behöva utvecklas inom ledarskap

Kategorier
Aktiva ledare 
Antal Procent

F d aktiva ledare 
Antal Procent

Teknisk kunskap 42 10,9 27 11,4
Pedagogik/Psykologi 123 32,0 83 35,0
Administration/organisation 85 22,1 57 24,1
Nya kurser/Förnyelse 57 14,8 33 13,9
Kunskap om F ri I uftsf r/N at u r/M i ljö 59 15,3 24 10,1
Övriga svar 19 4,9 13 5,5

Summa 385 100 237 100

1. Aktiva ledare
Av de svarande på frågan anser 10,9 % att färdigheter inom teknisk kunskap 
behöver utvecklas. 32 % av de svarande anser att färdigheter inom pedagogik/ 
psykologi behöver utvecklas. Färdigheter inom administration/organisation skulle 
behöva utvecklas anser 22,1 % av de svarande.
Citat från ledare:

Som ledare arbetar man ideelt, men deltagarna betalar en rätt hög avgift, det kan vara 

konfliktfyllt ibland. (Aktiv ledare)

Att möta dagens ungdom på rätt sä tt. Var ett möte/kurs där en gammal ledare ställde sig 

och pratade med ungdomar, på ett sätt som man idag normalt pratar med sexåringar, 

"Skrämmande". (Aktiv ledare)

Det behövs en stabsfunktion som hjälper ledarna med mer avancerade aktiviteter när 

ungdomarna blir äldre, då är det extra viktigt med denna aktivitet. (Aktiv ledare)

När man jobbat några år halkar man lätt in i samma spår och tycker att man upprepar sig, 

och det blir tjatigt. Barnen byts ju ut men för egen skull och för att man skall känna sig 

motiverad och orka förnya sig så bör man ha nya utbildningar med jämna mellanrum. (Aktiv 

ledare)
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Vidare anser 14,8 % av de svarande att färdigheter skulle behöva utvecklas via 
nya kurser/förnyelse. I färdigheter kunskap om Friluftsfrämjandet/natur/miljö 
anser 15,3 % att det behöver utvecklas. Övriga svar samlade 4,9 %.

Av 507 enkäter som återlämnades har 385 stycken svarat. 133 stycken har valt 
att avstå från att svara på frågan. Därmed har fråga 1 ett bortfall på 26,4 %.

2. Tidigare aktiva ledare
Av de som svarat på frågan anser 35,0 % att färdigheter inom pedagogik/ 
psykologi behöver utvecklas. 24,1 % av de som svarat anser att inom kategorin 
administration/organisation behöver färdigheter inom ledarskap utvecklas.

Teknisk kunskap är färdigheter som skulle behöva utvecklas inom ledarskap 
anser 11,4 % av de svarande. 13,9 % av de svarande anser att ledarskap skulle 
behöva utvecklas via nya kurser. Kunskap om Friluftsfrämjandet/natur/miljö är 
något som skulle behöva utvecklas anser 10,1 % av de svarande. Övriga svar 
har samlat 5,5 % av de svarande.

Av 310 stycken återlämnade enkäter har 237 stycken svar lämnats, 97 stycken 
har valt att inte svara på frågan. Alltså är bortfallet 31,3 %.

EGENSKAPER SOM MAN ANSER ATT EN "BRA" LEDARE BEHÖVER HA

Tabell 4: Egenskaper som man anser att en "bra" ledare behöver ha

Kategorier
Aktiva ledare 
Antal Procent

F d aktiva ledare 
Antal Procent

Teknisk Kunskap 43 6,3 20 6,0
Administration/Organisation 185 27,0 170 51,1
Pedagogik/Psykologi 43 6,3 74 22,2
Lyhörh/Lyssna/Positiv 359 52,5 18 5,4
Kunskap om Friluftsfr/Natur/Miljö 21 3,1 30 9,0
Övriga svar 33 4,8 21 6,3

Summa 684 100 333 100

1. Aktiva ledare
6,3 % av de svarande anser att en bra ledare behöver tekniska kunskaper. 
Egenskaper gällande administration/organisation är vad en bra ledare behöver
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ha anser 27,0 % av de svarande. Pedagogik/psykologiegenskaper behöver en 
bra ledare ha anser 6,3 % av de svarande.
Citat från ledare:

Ledare kan behöva stimulans genom vidgat erfarenhetsutbyte i praktisk “fälttjänst“ där 

många är osäkra p. g. a. otillräcklig grundutbildning. (Aktiv ledare)

Kurser är dyra, men skulle behövas för alla de 16- åringar som får ansvara för en egen 

frilufsargrupp, man är för ung och oerfaren. Äldre hjälpledare plus gratis kurser alltså. 

(Aktiv ledare)

Jag har arbetat som ledare, och suttit i olika positioner inom FF sedan 1972 och är 

fortfarande ledare, men med min höga ålder har jag tänkt lägga av. Men detta med FF har 

jag gjort till min livsstil och jag har känt mig verkligt tillfredställd. Detta med ledarskap säger 

väl allt om man går inför sin uppgift och tycker att detta är stimulerande och roligt. (Aktiv 

ledare)

Någon borde ta på sig ett mentorskap och tillsammans med varje ledare lägga upp 

inriktning och utvecklingsplan samt kompetensutveckling. (Aktiv ledare)

Att kunna lyssna vara lyhörd/positiv är egenskaper som 52,5 % av de svarande 
anser att en bra ledare behöver. 3,1 % av de svarande anser att egenskaper 
som kunskap om Friluftsfrämjandet natur/miljö behöver en bra ledare ha. 
Kategorin övriga svar samlade 4,8 % av de svarande.

Av 507 stycken återlämnade enkäter har det lämnats 684 stycken svar. 27 
stycken har valt att inte svara, alltså har ett bortfall på 5,3 % uppkommit.

2. Tidigare aktiva ledare
Av de som svarat är det 51,1 % som anser att en bra ledare behöver ha egen
skaper i administration/organisation. Egenskaper i pedagogik/psykologi är det
22,2 % av de som svarat som anser att en bra ledare behöver ha. Kunskap om 
Friluftsfrämjandet/natur/miljö anser 9,0 % av de svarande vara en egenskap som 
en bra ledare behöver ha.

Teknisk kunskap är en egenskap som en bra ledare behöver ha anser 6,0 % av 
de svarande. Att kunna vara lyhörd/lyssna/positiv är en egenskap som en bra
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ledare behöver ha anser 5,4 % av de som svarat. Kategorin övriga svar har 
samlat 6,3 % av de svarande.

Det har lämnats 333 svar på 310 stycken enkäter, 10 stycken har valt att inte 
svara på frågan. Alltså ett bortfall på 3 %.

VAD I LEDARSKAPET GER MEST OCH ÄR ROLIGAST

Tabell 5: Vad anser man ger mest och är roligast

Aktiva ledare F d aktiva ledare
Kategorier Antal Procent Antal Procent

Gemenskapen med barn/ungd. 303 43,6 115 35,6
Gemenskapen med vuxna delt. 56 8,1 57 17,7
Gemenskapen med andra ledare 77 11,1 32 9,9
Uppskattning från deltagare 147 21,2 74 22,9
Vistas i naturen 85 12,2 22 6,8
Övriga svar 27 3,8 23 7,1

Summa 695 100 323 100

1. Aktiva ledare
43,6 % av de som svarat anser att gemenskapen med barn/ungdom är det mest 
givande och roligaste i ledarskap. Gemenskapen med vuxna deltagare tycker 8,1 
% av de som svarat är det roligaste och mest givande i ledarskap. 11,1 % av de 
som svarat anser att gemenskap med andra ledare är det roligaste och mest 
givande i ledarskap.
Citat från ledare:

Min ålder är 72 år kan hjälpa till som exempelvis ledare vid sjukdom och dylikt och vara 

stöttepelare där man behövs= fixarel. Hjälper till för närvarande med S.I.A för flickor i FF 

tillsammans med A J. Ta ansvaret förprojektet 1995. Behöver nog lite nya tips/ utbildningar. 

(Aktiv ledare)

Jag saknar kontakten med andra ledare, man vill ju ha nya idéer emellanåt. Fram för mer 

träffar bland ledarna. (Aktiv Ledare)

Uppskattning och uppmuntran från andra deltagare anser 21,2 % av de som 
svarat vara det roligaste och mest givande i ledarskap.
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12,2 % av de som svarat anser att vistas i naturen är det roligaste och mest 
givande i ledarskap. 3,8 % av de som svarat hamnar i kategorin övriga svar.

Av 507 stycken återlämnade svar har 12 stycken avstått från att svara, alltså ett 
bortfall på 2,4 %. Sammanlagt har 695 stycken svar lämnats.

2. Tidigare aktiva ledare
Gemenskapen med barn/ungdom anser 35,6 % av de som svarat är det som ger 
mest och är roligast i ledarskap. Att ha en gemenskap med vuxna deltagare är 
roligast och ger mest i ledarskap, anser 17,7 % av de svarande. Gemenskapen 
med andra ledare anser 9,9 % av de svarande är det som ger mest och är 
roligast i ledarskap. 22,9 % av de svarande anser att det ger mest och är roligast 
i ledarskap när uppskattning från deltagare visas.

Att vistas i naturen är det roligaste och det som ger mest i ledarskap anser 6,8 % 
av de som svarat. Kategorin övriga svar har samlat 7,1 % av de svarande.

323 stycken svar har lämnats på 310 stycken återlämnade enkäter, 11 stycken 
har valt att inte svara på frågan. Alltså ett bortfall på 3,4 %.

VAD KÄNNS MINST MOTIVERANDE MED ARBETET SOM LEDARE

Tabell 6: Vad känns minst motiverande med arbetet som ledare

Kategori
Aktiva ledare 
Antal Procent

F d aktiva ledare 
Antal Procent

Administration/Organisation 133 32,2 89 34,8
Ingen uppskattning från FF/delt. 124 30,0 59 23,0
Vädret/tiden 94 22,8 49 19,1
Ledarbristen 29 7,0 26 10,2
Nöjda 26 6,3 14 5,5
Övriga svar 7 1,7 19 7,4

Summa 413 100 256 100
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1. Aktiva ledare
32,2 % av de svarande anser att arbetet med administration/organisation känns 
minst motiverande. 30,0 % av de svarande anser att det känns minst 
motiverande att inte få uppskattning från deltagare och Friluftsfrämjandet för sitt 
arbete som ledare.
Citat från tidigare aktiv ledare:

Man blir lätt en “åsna'' som avdelningen lastar mer och mer. Till slut blir ledarskapet som en 

belastning. (Tidigare aktiv ledare)

Tidsbrist och dåligt väder anser 22,8 % av de svarande känns minst motiverande 
med arbetet som ledare. 7,0 % av de svarande anser att ledarbristen inom 
föreningen känns minst motiverande med arbetet som ledare.
Citat från ledare och tidigare aktiva ledare:

Ingen uppskattning från det lokala förbundet. (Jo, en T-tröja , med friluftsmärke). (Tidigare 

aktiv ledare)

Viktigt är att ledargruppen kan känna sig uppskattad och inte ständigt måste "ge" utan att få 

något från föreningen. Ledarskapet motsvaras ofta inte av någon "ledarvård". (Ledare)

Jag slutade som ledare bl a för bristen på uppskattning av ideelt arbete. (Tidigare aktiv 

ledare)

Jag tyckte jag saknade stöd lokalt ifrån. När vi slutat med vår strövar/frilufsargrupp var det 

inte någon som hörde av sig och frågade varför eller om vi gjorde uppehåll etc. (Tidigare 

aktiv ledare)

6,3 % av de svarande anser att det inte finns något som känns minst 
motiverande med arbetet som ledare. Till kategorin övriga svar har samlats 1,7 
% av svaren.

Av 507 stycken enkäter har det inkommit 413 stycken svar, 128 stycken har valt 
att inte svara, alltså ett bortfall på 25,2 %.

2. Tidigare aktiva ledare
Av de som svarat anser 34,8 % att administration/organiation är det som känns 
minst motiverande i arbetet som ledare. 23,0 % av de svarande anser att det
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som känns minst motiverande i arbetet som ledare att inte få någon uppskattning 
från deltagare och Friluftsfrämjandet.
Citat från ledare:

Om man föryngrar i styrelserna och får en ny “hungrig" generation på posterna, sker det 

underverk. Om det inte vore så svårt att få folk till styrelsen, skulle ingen få sitta mer än fem 

år. Jag har sett "undret" ske i vår lokalförening. Otroligt I! (Ledare)

Vädret/tiden är det som känns minst motiverande i arbetet som ledare anser 19.1 
% av de som svarat. Ledarbristen anser 10,2 % av de som svarat känns minst 
motiverande i arbetet som ledare. 5,5 % av de som svarat anser att det inte finns 
något som känns som omotiverande i arbetet som ledare. Kategorin övriga svar 
har samlat 7,4 % av de svarande.

256 stycken svar har inkommit på 310 stycken enkäter. 70 stycken har valt att 
inte svara, vilket gör ett bortfall i procent på 22,6 %.

YTTERLIGARE INSATSER SOM MAN ANSER FÖRENINGEN KAN GÖRA FÖR 
LEDARUTVECKLING M M

Tabell 7: Vilka ytterligare insatser anser man föreningen kan göra för 
ledarutveckling, i form av stöd m m och i så fall vad

Kategori
Aktiva ledare 
Antal Procent

F d aktiva ledare 
Antal Procent

Ledarutbildning/träffar 239 60,4 109 57,7
Uppskattning/ekonomisk hjälp 31 7,8 35 18,5
Idébank 56 14,1 0 0,0
Nöjda 61 15,4 24 12,7
Övriga svar 9 2,3 21 11,1

Summa 396 100 189 100

1. Aktiva ledare
60,4 % av de som svarat anser att utbildning av ledare är ytterligare insatser som 
kan göras för ledarutveckling. Uppskattning/ekonomisk hjälp anser 7,8 % av de 
svarande vara ytterligare insatser som kan göras för ledarutveckling.
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Citat från ledare:

Ungdomssatsning, måste ske en föryngring över hela linjen. Bättre utbildning och billigare 

kursavgifter. (Ledare)

Tror att det måste ske förnyelseprocesser både bland styrelse och ledare. Man ärver för 

mycket mulle-strövare. Osv. (Ledare)

Se till att töntighetsstämpeln tas bort. Jag upplever att beslutsfattarna oftast har mycket hög 

medelålder. (Ledare)

14,1 % av de som svarat anser att en idébank är ytterligare insatser som kan 
göras för ledarutveckling.
Citat från ledare:

Ledare har oftast flera minderåriga barn. Det är svårt att få dem att gå helgkurser och ligga 

borta. Endagsutbildningar kanske skulle göra det lättare att få bättre och fler ledare. 

(Ledare)

15.4 % av de svarande anser att ytterligare insatser inte behöver göras för 
ledarutveckling eller anser sig nöjda. Kategorin övriga svar har samlat 2,3 % av 
de svarande.

Av 507 stycken enkäter har 154 stycken valt att inte svara, alltså ett bortfall på
30.4 %. Sammanlagt har det inkommit 396 stycken svar.

2. Tidigare aktiva ledare
Av de som svarat anser 57,7 % att ledarutbildning/träffar är ytterligare insatser 
som kan göras för ledarutveckling.
Citat från ledare och tidigare aktiva ledare:

Nya unga förmågor, kanske arbetslösa som intresse är något att satsa på. (Tidigare aktiv 

ledare)

Att försöka satsa mer på "de nya svenskarna" alltså invandrarna, att söka upp dom och 

försöka få med dem i våra barngrupper. (Ledare)
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Ytterligare insatser som kan göras för ledarutveckling är uppskattning/ekonomisk 
hjälp anser 18,5 % av de som svarat på frågan.
Citat från ledare och tidigare aktiva ledare:

Storsatsning för invandrare i alla åldrar, samarbete med föreningar med samma 

målsättning. (Ledare)

Friluftsfrämjandet är en trevlig förening. Om jag vore arbetslös skulle jag kunna tänka mig 

att engagera mig igen. (Tidigare aktiv ledare)

12,7 % av de som svarat är nöjda eller anser att det inte finns något deras 
förening behöver göra för ledarutveckling. Kategorin övriga svar har samlat 
11,1%.

Det har inkommit 189 stycken svar på 310 stycken enkäter, antalet som valt att 
inte svara har stannat vid 132 stycken. Det gör alltså ett bortfall på 42,6 %.
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Den ursprungliga tanken för undersökningen var att dessutom utföra en eller två 
intervjuundersökningar av cirka 20 stycken aktiva ledare i samband med någon 
ledarutvecklings -kurs, -konferens, -träff/samling eller slumpvis utvalda aktiva 
ledare på två olika orter, Umeå respektive Stockholm. Anledningen till att dessa 
orter skulle ha valts, baserade sig på vår närhet till Umeå, samt Stockholm på
grund av kostnadsskäl och att där finns lokaler att hålla intervjuer i hos
Friluftsfrämjandet.

Intervjuerna skulle ha utförts för att kartlägga aktiva ledares syn på ledarskap 
och ledarskapsutveckling. Frågorna skulle ha bestått av strukturerade och 
ostrukturerade frågor som bl a skulle ha berört följande områden:

- Färdigheter inom ledarskap som skulle behöva utvecklas
- Egenskaper som behövs av en "bra" ledare
- Vad i ledarskapet som ger mest och är roligast
- Aspekter på vad som känns minst motiverande med arbetet som ledare
- Områden som man anser ledarutvecklingsbehovet är störst inom
- Fortbildnings- och utvecklingsarbete inom ledarskap
- Behovet av personlig kompetensutveckling.

Vi ansåg dock att urvalet av antalet intervjupersoner skulle ha blivit alltför litet för 
denna undersökning, för att kunna dra några slutsatser ur. Efter noggrant 
övervägande kom vi fram till att det hade blivit för kostsamt och tidsödande att 
utöka antalet till att omfatta mellan 100 - 200 intervjupersoner för att kunna dra 
slutsatser ur materialet. Ett annat problem var att nå de personer som hade 
svarat på enkäten därför att vi inte viste vilka som hade svarat. Därigenom 
bestämde vi att intervjuundersökningen i sin helhet skulle utgå och om möjligt 
göras av Friluftsfrämjandet eller någon annan intresserad som en fortsättning på 
denna undersökning.

Vidare kan det dessutom tänkas att intervjuundersökningen inte hade gett något 
mervärde för denna undersökning. I stället bestämde vi att lägga mera arbete på 
bearbetning av de "öppna" enkätsvaren från ledare och tidigare ledare, som i sig 
kan ses som en intervju med mer eller mindre strukturerade17 frågor.

17 Enligt Patel, R & Tebelius, U, 1987, s 103, "Grundbok i forskningsmetodik” hör enkät eller intervju 
med öppna frågor till kategorin ostrukturerade svar.
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De ostrukturerade frågorna/svaren kom att beröra de områden inom vilka vi 
skulle ha ställt frågor på vid intervjuerna. Vi har därför bedömt att vi av materialet 
kan få fram tillräckligt med information inom de berörda områdena.

Grunduppgifter
Undersökningsgruppens homogenitet med avseende på bakgrundsvariabler som 
kön, ålder, civilstånd, hemmavarande barn, bostadsform, utbildningsnivå samt 
arbete som ledare inom landsbygd (mindre orter) m fl medför vissa 
konsekvenser för det fortsatta arbetet.

Cirka 3/4-delar av de svarande som ingår i undersökningen ligger inom ålders
kategorin 26 till 55 år. Av de tidigare aktiva ledarna ligger 80,6 % inom denna 
kategori.

Cirka 2/3-delar av de svarande är kvinnor. Av de tidigare aktiva ledarna är 68,2 
% kvinnor, alltså något fler än för genomsnittet.

Andelen gifta och sambos är mest representerade med så mycket som 83 %. Av 
de tidigare aktiva ledarna representeras dessa av 84 %, alltså i stort sett som för 
genomsnittet.

Av de svarande har cirka 2/3-delar hemmavarande barn. Andelen 
hemmavarande barn hos de tidigare aktiva ledare representeras ungefär av 
samma andel.

Endast 17 % av de svarande bor i lägenhet. Det föreligger inga större 
procentuella skillnader på andelen som bor i lägenhet mellan aktiva ledare, 
tidigare aktiva ledare och medlemmar. Resultatet är förvånande med tanke på 
det slumpmässiga urvalet. Om det verkligen är så, att endast 17 % av alla aktiva 
medlemmar och ledare bor i lägenhet, så anser vi att man sannolikt har glömt 
bort de lägenhetsboende. Denna kategori människor borde vara i än högre grad 
intressanta med tanke på att de dessutom antagligen borde ha mera tid för aktivt 
friluftsliv än de som bor i eget hus. Vi rekommenderar att man studerar andra 
undersökningar för att konstatera om det verkligen förhåller sig så. Om det skulle 
förhålla sig så, rekommenderar vi att föreningen gör en insats för att informera 
och rekrytera medlemmar samt i förlängningen ledare ur kategorin 
lägenhetsboende.
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Ungefär 2/3-delar av de svarande bor inom landsbygd eller på mindre orter. 
Något fler, 70,3 % av de tidigare aktiva ledarna bor där. Detta kan vara orsaken 
till boendeformen för de i undersökningen ingående personerna.

Den övervägande delen svarande, 41 % har högsta avslutade utbildning från 
universitet/högskola. Detta beror på att en stor andel av barn- och ungdoms
ledare är låg- och mellanstadielärare och därmed har denna utbildning som är 
grundkravet idag. Vi förmodar även att denna kategori i sin tur rekryterar en viss 
andel föräldrar vilket kan förklara de andra höga grupperna av högsta avslutade 
utbildning från 2-årigt och 3/4-årigt gymnasium.

Något fler än 1/3-del av de svarande har någon form av arbetsledarfunktion i sitt 
dagliga arbete. Detta tyder på att man överlag inte är mera intresserad av idéellt 
ledarskap därför att man har en ledarfunktion i sitt dagliga arbete.

Ungefär hälften av de aktiva och tidigare aktiva ledarna är engagerade i andra 
föreningar. Mer än hälften 57,1 % är engagerade ganska mycket, mycket och 
väldigt mycket. Vidare har ungefär hälften 52,8 % av de svarande uppgett att de 
tidigare har varit engagerade i någon annan förening. Av angivna uppgifter finns 
det inget som tyder på att engagemang i andra föreningar skulle vara ett hinder 
för att engagera sig som ledare vid Friluftsfrämjandet.

Ledarrekrytering
Största andelen av de svarande 78,9 % har någon gång försökt att värva ledare 
till föreningen. Däremot är andelen bland medlemmar som har försökt värva 
ledare betydligt lägre. Endast 51,9 % av medlemmarna har försökt värva ledare, 
sannolikt beroende på att de inte själva arbetar som ledare. Av den andel som 
har försökt värva ledare har de flesta angett att de främst har försökt värva 
föräldrar 37,3 % eller närmaste bekanta 34,7 %. Endast medlemmar har i större 
utsträckning försökt värva barn 10,3 % jämfört med genomsnittet på 3,3 % för 
alla svarande.

På frågan, om det finns hemmavarande barn i åldern 16 - 25 år med intresse av 
att arbeta som ledare, har 108 personer angett att det finns. Procentuellt rör det 
sig om 12,1 % av de svarande. Omsatt däremot i antal personer på totala 
andelen ledare på cirka 19.000 st vid Friluftsfrämjandet, skulle det innebära att 
det finns ett underlag på cirka 2.280 ungdomar som är intresserade av att arbeta 
som ledare enbart inom denna grupp.
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Vi vill därmed rekommendera att att föreningen gör en insats genom en intres
seförfrågan till framförallt aktiva och tidigare aktiva ledare för att fånga upp 
denna intressegrupp. Denna grupp måste vara klart intressant med avseende på 
behovet av en viss föryngring inom ledarkåren, men även för framtida behov 
innan dessa försvinner/rekryteras till andra föreningar.

Ledarskap
Av de tidigare aktiva ledarna har största andelen, cirka 1/3-del slutat efter mindre 
än ett till tre år. Varför det förhåller sig så kan vi inte få fram ur vår undersökning, 
men vi anser att detta bör undersökas närmare t ex genom att kontakta dessa 
personer för att om möjligt få fram orsaker.

Cirka hälften av de svarande anser att ledarens viktigaste roll är att leda. 
Eftersom merparten av de svarande 96,4 % arbetar/arbetade på den lokala 
nivån borde andelen som svarar att leda ligga närmare detta procenttal. Vår 
synpunkt är att det primära arbetet på den lokala nivån borde vara ledarskap. 
Trots detta tycker cirka 2/5-delar att det är att planera och organisera. Dessa 
slutsatser styrks även av det resultat som framkommit av de öppna frågorna. På 
frågan; Vad känns minst motiverande med arbetet som ledare? - svarade cirka 
1/3-del av såväl de aktiva ledarna som tidigare aktiva ledarna att administration/ 
organisation och planering känns minst motiverande. Kan det vara så att det har 
skapats för mycket administrativt arbete på den lokala nivån ?

Vi rekommenderar att man inom organisationen i större utsträckning flyttar över 
ansvaret för detta arbete från den lokala nivån till distriktnivån. Om man därige
nom kan skapa mera utrymme för ledarskap skulle det vara bra men inte helt 
säkert, det beror helt och hållet på vad man tycker om det på den lokala nivån.

Inställningar till organisationen
Cirka 4/5-delar av de svarande tycker att föreningens mål överenstämmer 
ganska mycket och mycket med den egna synen på verksamheten. Endast en 
liten andel 2,5 % tycker inte att den gör det särskilt mycket. Av detta tolkar vi det 
som att Friluftsfrämjandets mål är väldefinierade.

Andelen svarande som inte tycker föreningen stöttar ledarskapet särskilt mycket 
är cirka 1/5-del. Det verkar som om nuvarande ledare mest tycket att de inte får 
tillräcklig stöttning. Denna slutsats styrks även i viss mån av resultatet på öppna
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frågor. Även här framkommer det att de aktiva ledarna i vår jämförelse med de 
tidigare aktiva ledarna anser sig i mindre utsträckning inte få tillräcklig uppskatt
ning.

Här anser vi att föreningen på något lämpligt sätt i större utsträckning bör 
tillvarata och stötta ledarskapet. Detta kan göras t ex genom att visa mera 
uppskattning och möjligheter till påverkan av beslutsfattandet på den centrala 
nivån och distriktsnivån.

Vid studier av hur mycket de svarande anser att de har möjligheter att påverka 
beslutsfattandet på de olika nivåerna kan vi konstatera följande:
- att 14,3 % inte tycker att det går att påverka särskilt mycket på den lokala nivån
- att 63 % inte tycker att det går att påverka särskilt mycket på distriktsnivån
- att 86,7 % inte tycker att det går att påverka särskilt mycket på den centrala 

nivån.

Inställningar till ledarskap
Merparten av de svarande tycker att det betyder ganska mycket, mycket och 
väldigt mycket att vara ledare vid föreningen. Endast cirka 10 % tycker att det 
inte betyder särskilt mycket.

En fjärdedel tycker att det är ganska arbetssamt att arbeta som ledare, men 
endast 1,7 % tycker att det är mycket arbetssamt.

Nästan hälften tycker att det egna ledarskapet är ganska lätt och mycket lätt att 
ersättas av någon annan. Med utgånspunkt från dessa svar tycker vi att förenin
gen bör vara mån om samt uppmärksamma på om nuvarande ledare plötsligt 
skulle sluta i större omfattning än vanligt.

Utbildning och utbildningsbehov/fortbildning
Av de svarande har 18,6 % angett att de inte har genomgått någon ledarutbild
ning vid föreningen. Vi kan endast anta att dessa har någon ledarerfarenhet 
sedan tidigare. Dessa siffror är för oss något förvånande med tanke på 
formkravet, genomgången ledarutbildning för att bli ledare vid Friluftsfrämjandet. 
Vi föreslår att föreningen följer upp detta närmare för att konstatera om det 
verkligen förhåller sig så. Av de som gått ledarutbildningar vid Friluftsfrämjandet 
anger endast 2,2 % att de tycker att dessa utbildningar är dåliga.
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Något mer än hälften av de svarande har angett att de har behov av att gå 
ledarutbildning. 134 tidigare aktiva ledare har angett att de har behov av att gå 
ledarutbildning. Varför har dessa angett att de har behov av att gå utbildning? 
Kan en förklaring vara att man har för avsikt att börja arbeta som aktiv ledare 
igen?

Cirka 1/4-del av de svarande tycker inte att föreningen satsar tillräckligt mycket 
på ledarutbildning. Kan det möjligen vara så att man på lokal- och distriksnivå 
har glömt bort att informera om de befintliga ledarutbildningarna? Av de 
svarande tycker 10 % fler aktiva ledare att det är så. Av de öppna frågorna kan vi 
utläsa att cirka 60 % av såväl de aktiva som tidigare aktiva ledare anser att fler 
ledar-utbildningar är en insats som föreningen kan göra för ledarutvecklingen.

Nästan 2/3-delar av de svarande tycker att det skall satsas mera på ledarutveck
ling på den lokala nivån. Endast 11,8 % tycker att det är bra som det är. Att man 
tycker det är så är inte helt förvånande med tanke på att 96,4 % av de svarande 
arbetar på den lokala nivån. Däremot är det mera intressant att 20 % av de 
svarande tycker att det skall satsas mera på distriktsnivån, medan andelen 
svarande från denna nivå endast är 2,8 %. Det är tydligt att man anser att det 
behöver satsas mera utveckling på denna nivå.

50,7 % anger att de vill gå interna ledarkurser samt 40 % att de vill gå externa 
ledarkurser. Övriga har svarat annat alternativ eller kurser på högskola.

Resultat som framkommit av de öppna frågorna visar att 32 % av de aktiva 
ledarna anser att de färdigheter som behöver utvecklas inom ledarskap är 
pedagogik/psykologi. Att utveckla kunskaper inom pedagogik/psykologi kräver 
kompetens inom dessa områden. Vi rekommenderar Friluftsfrämjandet att se 
över möjligheterna till dessa utbildningar för att motsvara de aktiva ledarnas 
uttalade behov av utveckling inom dessa ämnen.

Hinder, skäl samt intresse för ledararbete
Av de tidigare aktiva ledarna som slutat som aktiva ledare har något mer än 
hälften 55,8 % angett att de slutat p g a ej tid att ställa upp och annat att göra. 
Endast en liten andel 3,2 % har angett att de ej är intresserade. 41 % har angett 
annan orsak vilket vi inte närmare vet vad det innebär.
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Hos de tidigare aktiva ledarna i de öppna frågorna uppgår kategorin adminis
tration/organisation till 34,8 % samt kategorin vädret/tiden till 19,1 % som svar på 
frågan - Vad känns minst motiverande med arbetet som ledare? Tillsammans 
utgör dessa 53,9 %. Detta resultat överensstämmer med vad som framkommet 
av svaren på de strukturerade frågorna som angetts ovan. Som tidigare nämnts, 
anser 2/5-delar av de svarande att arbetet på den lokala nivån består av att 
planera och organisera. Vi frågade oss om det hade skapats för mycket 
administrativt arbete, då arbetet på lokal nivå istället borde handla om ledarskap. 
På de öppna frågorna anger 34,8 % av de tidigare aktiva ledarna att det minst 
motiverande med arbetet som ledare är administration/organisation. Kan denna 
del av arbetet som ledare ses som en bidragande orsak till att ledare slutar? Om 
så är fallet, bör Friluftsfrämjandet ta i beaktning att aktiva ledare till 32,2 % anger 
administration/organisation som minst motiverande med arbetet som ledare.

Av de tillfrågade tidigare aktiva ledarna har 136 personer av 342 svarat att de 
skulle kunna vara intresserade av att arbeta som ledare igen. Detta motsvarar
39,8 % av de svarande tidigare aktiva ledarna. Vid frågan om hur många som 
skulle vara intresserade av att arbeta som ledare igen om man dessutom skulle 
få möjlighet att gå en ledarutbildning har det inte skett någon ökning av intresset. 
Detta tyder på att möjligheten till ledarutbildning inte är det avgörande för om 
tidigare ledare är intresserade eller ej.

Även hos medlemmar finns det intresse av att arbeta som ledare. Även om 
antalet svarande är så litet som 52 personer har 15 av dessa medlemmar svarat 
att de skulle vara intresserade vilket motsvarar 28,8 % av de tillfrågade 
medlemmarna. På frågan om möjligheten att gå en ledarutbildning har det skett 
en ökning med en person. Även hos medlemmar tycks det som att 
ledarutbildning inte skulle vara det avgörande för intresset av att ställa upp som 
ledare.

Av de tidigare ledarna som inte kan tänka sig att ställa upp som ledare har 81,1 
% angett att de ej har tid att ställa upp, andra intressen och andra uppdrag. 
Endast en liten andel 3,6 % har inget behov och 3,2 % har inget intresse.

Av medlemmarna som inte kan tänka sig att ställa upp som ledare har 89,1 % 
angett att de ej har tid att ställa upp, andra intressen och andra uppdrag. Endast 
en liten andel på 2,7 % har inget behov och 5,4 % har inget intresse.
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Av de tidigare ledarna som skulle kunna tänka sig att arbeta som ledare igen 
anger 50,4 % att de skulle vilja gå interna ledarkurser samt 38,9 % att de skulle 
vilja gå externa ledarkurser. Detta motsvarar i stort sett samma procentuella 
siffror som för genomsnittet av alla svarande.

Slutkommentarer
Det finns i vår undersökning inget som direkt tyder på att det skulle finnas 
samhälleliga samband som gör att det svårt att rekrytera idéella ledare till 
Friluftsfrämjandet. Snarare är det så att föreningen har genom dålig regis
terhållning av tidigare aktiva ledare förbigått sina möjligheter till återrekrytering av 
dessa. Sannolikt är det även så att om man på ett tidigt stadium hade frågat 
tidigare barnledare om möjligheten att börja arbeta med ungdoms-, vuxen- eller 
annat ledarskap hade kunnat behålla många av dessa som ledare. Vi rekom
menderar att föreningen så fort som möjligt börjar samla in uppgifter på vilka 
som tidigare har varit aktiva ledare. Så snart detta är gjort bör föreningen gå in 
för en aktiv rekrytering av ledare ur denna kategori människor, men även bland 
medlemmar och medlemmars hemmavarande barn.

En analys av utbildningsbehovet som uttalas i denna typ av undersökning, är 
förmodligen varken heltäckande eller i detalj övervägt. Behoven framkommer 
antagligen oftast bättre ur en dialog med andra, eller genom en noggrann analys 
med andra typer av instrument som t ex planeringssamtal18 eller med critical- 
incident19 metoden, när det gäller utveckling av arbetssituationsrollen.

Vår rekommendation är att man som fas två utifrån resultaten från denna 
redovisade empiriska undersökning genomför en analys av utbildningsbehovet 
på ledarna med någon av de ovanstående instrumenten.

Efter genomförande av fas två, kan en lämplig arbetsform vara, att man på 
distriktsnivå inrättar en medbestämmande-/utbildningsgrupp. Gruppen får som 
uppgift att svara för att utförande och uppföljning av utbildningsbehovet 
tillgodoses enligt fastställd plan. Gruppen föreslås få en sammansättning enligt 
följande:

- två representanter från central nivå varav en person utses som samman
kallande för gruppen

18 planeringssamtal eller utvecklingssamtal. Se t ex Forsberg, B. m fl, 1984, s 64 - 66, " Att 
planera utbildning - en bok om utbildning i arbetslivet". Lund: Studentlitteratur.
19 kritisk händelse, (ibid, s 63 - 64).
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- en till två representanter från varje distrikt
- eventuellt några representanter från de lokala nivåerna.

Denna utbildningsgrupp har att ansvara för att den fastställda kort- och långsikt- 
liga planen för utbildningsbehovet följs. Dessutom bör denna grupp svara för 
uppföljningen av utbildningen, vilket innebär att man kontinuerligt kontrollerar att 
det är rätt utbildning har erhållits. Gruppen kan även lämna förslag till 
inventeringar, prioriteringar, individuella och gemensamma utbildningsplaner 
samt uppföljning av dessa.

Den centrala nivån har att ansvara för att kompetensutvecklingen sker enligt 
fastställd plan.

Den centrala nivån anser vi bör snarast fastställa en genomtänkt utvecklingsplan, 
då denna utgör det viktigaste ingångsvärdet för att effektivt utforma kompetens
utvecklingsplaner för de aktiva ledarna.

Utvecklingsplan samt kursplan bör därefter tillsammans utgöra grund för 
kompetensutvecklingen av ledarna. Dessa planer är de viktigaste styrdoku
menten för verksamheten och även ledarna måste därför vara mycket 
införstådda i dessa. Uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande 
till dessa styrdokument bör därför utvärderas kontinuerligt på vetenskapliga 
grunder.
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Bilaga 1 Frilufts
fränya

att delta i vår undersökning for att kartlägga aktiva och f.d. aktiva ledares attityd och 
värdering av ledaruppdraget i Friluftsfrämjandet samt önskemål om ytterligare insatser 
för ledarutveckling.
Undersökningen genomfors av Björn Liewendahl och Mats Mähler vid pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet och vänder sig till 2000 slumpmässigt utvalda 
ledare/f. d ledare från 8 distrikt. DU är en av dem som fått möjligheten att tala om vad 
du tycker!.

Vi ber dig att inom en vecka sända iväg dina svar i bifogat svarskuvert. OBS! För att 
optiskt kunna läsa svaren är det oerhört viktigt att du gör minst möjliga vikning av 
svarsblanketten. Var vänlig följ anvisningarna for att fylla i blanketten noga!. Dina 
svar kommer att behandlas helt konfidentiellt!
Om du av något skäl inte kan delta i undersökningen ber vi dig omedelbart, dvs. med 
vändande post, retumera hela frågepaketet, så vi kan ge någon annan möjlighet att 
delta. Du kan även ge det till någon av dina ledarkompisar som vill/kan besvara 
enkäten inom en vecka. För att få en rättvisande bild är det nämligen av största vikt 
att få alla enkäter besvarade.

Resultatet av undersökingen kommer att presenteras under våren 1995.

Frågor... av praktisk karaktär besvaras av Eva Börjesson, Friluftsfrämjandet

Frågor... rörande själva enkätundersökningen besvaras av Björn Liewendahl 
090-504 46 efter kl. 18.00/ 17 37 66, mellan 12.00-14.00 eher Mats 
Mähler 090-14 87 21.

08-454 85 57

Va r m t  t  ac k  fö r  a t t  d u  m ed ver k a r .

Björn Liewendahl Mats Mähler Eva Börjesson

1994« 11-78.
’ ostadress:
3ox 3033
03 61 STOCKHOLM

Gatuadress: 
Kammakarg. 7,2 tr

Telefon: 
08-454 85 50

Telefax: 
08-24 19 03

Postgiro:
542-1



ENKÄTFORMULÄR

GEMENSAMMA FRÅGOR ATT BESVARAS AV ALLA :

1. Vilken ålderskategori tillhör du ?

1) 10- 15 år
2) 16-25 år
3) 26 - 35 år
4) 36 - 45 år
5) 46 - 55 år
6) 56 - 65 år
7) 66 - > år

2. Viiket kön tillhör du ?

1) Kvinna
2) Man

3. Vad är ditt civilstånd ?

1) Gift
2) Ogift
3) Sambo
4) Ensamstående
5) Änka/Änkeman

4. Ange hur många hemmavarande barn du har ?

1) inga
2) 1 barn
3) 2 bam
4) 3 bam
5) 4 bam
6) 5 bam eller fler

5. 1 vilken typ av bostad bor du ?

1) Gård/Lantbruk
2) Villa
3) Kedjehus
4) Radhus
5) Insatslägenhet
6) Hyreslägenhet
7) Annat



6. Vilken är din högsta avslutade utbildning ?

1) 6 - 7 årig grundskola/folkskola
2) 9 årig grundskola/enhetsskola
3) Realskola
4) 2 årigt gymnasium/fackskola
5) 3/4 årigt gymnasium
6) Folkhögskola
7) Universitet/Högskola
8) Annan utbildning

7. Har du i ditt dagliga arbete någon form av arbetsledarfunktion ?
( t ex projektledare, arbetsledare, förman etc )

1) Ja
2) Nej

8. I vilken omfattning är du engagerad i en annan förening ?
("Besvaras endast av dia som är enaaaerad som ledare i nåaon annan 
förening ! )

1) inte särskilt mycket
2) ganska mycket
3) mycket
4) väldigt mycket

9. Har du varit engagerad som ledare i någon annan förening ?

1) Ja
2) Nej

10. Har du någonsin försökt att värva någon annan att arbeta som 
ledare i din förening ?

1) Ja
2) Nej

11. Om du har besvarat Ja på fråga 10 , från vilken kategori har du 
huvudsakligen i så fall försökt värva eller värvat någon ?
( Anae endast ett alternativ ! )

1) Föräldrar
2) Barn
3) Övrig släkt
4) Närmaste bekanta
5) Arbetskamrater
6) Annan
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12. Har du hemmavarande barn i åldern 16 - 25 år; som skulle vara 
intresserad av att arbeta som ledare i din förening ?

1) Ja
2) Nej

13. Arbetar du idaa som ledare vid Friluftsfrämjandet ?

1) Ja
2) Nej

14. Har du tidiaare arbetat som ledare vid Friluftsfrämjandet ?

1) Ja
2) Nej

ANVISNINGAR FÖR FORTSÄTTNING

Du som är ledare idaa skall fortsättningsvis endast besvara 
frågorna 15 - 40 samt frågorna på sidan 9.

Endast svarsformuläret samt sidan 9 önskas i retur.

Du som tidiaare arbetat som ledare skall fortsättningsvis endast besvara 
frågorna 41-70 samt frågorna på sidan 15.

Endast svarsformuläret samt sidan 15 önskas i retur.

Du som inte tidiaare har arbetat som ledare skall fortsättningsvis endast besvara 
frågorna 71 - 78 samt frågorna på sidan 18.

Endast svarsformuläret samt sidan 18 önskas i retur.

Tack på förhand för att du vill medverka
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FRÅGOR ATT BESVARAS A V DIG SOM ÄR LEDARE IDAG :
( Om du har svarat JA pà fràaa 13 1

15. Arbetar du huvudsakligen som ledare i barn,ungdom, vuxen eller 
annan verksamhet ? ( Anae endast ett alternativ ! )

1) Bam ledare
2) Ungdomsledare
3) Vuxenledare
4) Annat

16. På vilken nivå arbetar du huvudsakligen som ledare ?
( Anae endast ett alternativ ! )

1) lokala nivån
2) distrikts nivån
3) centrala nivån

17. Arbetar du som ledare inom en storstadsregion ?
( till storstadsregioner räknas Stockholm. Malmö. Göteborg. Umeå samt 
andra större städer)

1) Ja
2) Nej

18. Hur länge har du arbetat som ledare ?

1) mindre än 1 år
2) 1 - 3 år
3) 4 -6  år
4) 7 - 9 år
5) 10 år eller mer

19. Hade du tidigare erfarenhet som ledare innan du började arbeta 
som ledare vid Friluftsfrämjandet ?

1) Ingen erfarenhet
2) mindre än 1 års erfarenhet
3) 1 - 3 års erfarenhet
4) 4 - 6 års erfarenhet
5) 7 - 9 års erfarenhet
6) 10 års erfarenhet eller mer

20. Har du gått/deltagit i någon ledarutbildning vid Friluftsfrämjandet ?

1) Ja
2) Nej
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21. Om du svarat Ja på fråga 20, när gick du i så fall senast 
denna utbildning ?

1) 1994-1993
2) 1992-1991
3) 1990- 1989
4) 1988 -1987
5) 1986-1985
6) 1984-1983
7) 1982-1981
8) 1980 eller tidigare

22. Känner du behov av att gå någon ledarutbildning ?

1) Ja
2) Nej

23. Hur och i vilken form skulle du önska i så fall att eventuell fortbildning/  
vidareutbildning skulle ske ? (besvaras av den som svarat Ja på fråaa 22). 
( Anae endast ett alternativ ! )

1) intema ledarkurser
2) extema ledarkurser
3) kurser på högskola
4) annat alternativ

24. Anser du att Friluftsfrämjandet satsar tillräckligt mycket på 
ledarutbildning ?

1) Ja
2) Nej

25. Hur tycker du att ledarutbildningarna vid Friluftsfrämjandet är ?
( besvaras av dia som aått nåaon ledarutbildning de två senaste åren ).

1) dålig
2) ganska bra
3) bra
4) mycket bra

26. Hur mycket betyder det för dig att vara ledare vid Friluftsfrämjandet ?

1) inte särskilt mycket
2) ganska mycket
3) mycket
4) väldigt mycket
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27. Vad anser du vara ledarens viktigaste roll ? ( Anae endast ett alternativ ! )

1) planera
2) organisera
3) leda
4) kontrollera
5) annat

28. Hur viktigt anser du det vara, att som ledare ha väl utvecklade 
externa kontaktnät ?

1) inte särskilt viktigt
2) ganska viktigt
3) viktigt
4) mycket viktigt

29. Hur viktigt anser du det är att ha duktiga medarbetare som har
förmåga att ta initiativ och ansvar 7

1) inte särskilt viktigt
2) ganska viktigt
3) viktigt
4) mycket viktigt

30. Hur viktigt anser du det är att ha medarbetare när du utövar ditt
ledarskap ?

1) inte särskilt viktigt
2) ganska viktigt
3) viktigt
4) mycket viktigt

31. Hur arbetssamt tycker du att det är med ledarskap 7

1) inte särskilt arbetssamt
2) något arbetssamt
3) ganska arbetssamt
4) mycket arbetssamt

32. Hur viktigt anser du det är för dig att arbeta som ledare vid
Friluftsfrämjandet ?

1) inte särskilt viktigt
2) mindre viktigt
3) viktigt
4) mycket viktigt
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33. Tycker du ditt ledarskap är lätt att ersättas av någon annan ?

1) inte alls
2) något
3) ganska mycket
4) mycket

34. Hur mycket tycker du att Friluftsfrämjandet stöttar dig i ditt ledarskap

1) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket

35. Tycker du att Friluftsfrämjandets mål överensstämmer med din 
syn på hur verksamheten skall bedrivas ?

1) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket

36. På vilken nivå tycker du att man skall satsa mera resurser i form 
av ledarutveckling ?

1) centrala nivån
2) distriktsnivån
3) lokala nivån
4) det är bra som det är

37. Hur mycket anser du, att du kan påverka beslutsfattandet i din 
lokalavdelning?

1) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket

38. Hur mycket anser du, att du kan påverka beslutsfattandet på 
distriktsnivån ?

1 ) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket



39. Hur mycket anser du, att du kan påverka beslutsfattandet på den 
centrala nivån ?

1) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket

40. / vilken grad anser du att man skulle behöva utveckla kompetensen
hos nuvarande ledare för att möta framtidens ledarbehov ?

1) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket
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FRÅGOR ATT BESVARAS AV DIG SOM ÄR LEDARE IDAG :
V G SKICKA IN DENNA SIDA TILLSAMMAMS MED SVARSFORMULÄRETI

Vilka färdigheter anser du skulle behöva utvecklas inom ledarskap ?

Vilka egenskaper anser du att en "bra" ledare behöver ha ?

Vad i ledarskapet ger dig mest och är roligast ?

Vad känns minst motiverande med arbetet som ledare ?

Anser du att det finns ytterligare insatser som din förening kan göra för 
ledarutveckling, i form av stöd m m och i så fall vad ?

Övriga synpunkter :
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FRÅGOR ATT BESVARAS AV DIG SOM TIDIGARE HAR ARBETAT SOM LEDARE:
( Om du har svarat NEJ på fråaa 13 och JA på fråga 14 )

41. Har du arbetat huvudsakligen som ledare i barn, ungdom, vuxen 
eller annan verksamhet ? ( Anae endast ett alternativ ! )

1 ) Bamledare
2) Ungdomsledare
3) Vuxenledare
4) Annat

42. På vilken nivå arbetade du huvudsakligen som ledare ?
( Anae endast ett alternativ ! )

1) lokala nivån
2) distrikts nivån
3) centrala nivån

43. Arbetade du som ledare inom en storstadsregion ?
( till storstadsregioner räknas Stockholm. Malmö. Göteborg. Umeå samt 
andra större städer )

1) Ja
2) Nej

44. Hur länge arbetade du som ledare ?

1) mindre än 1 år
2) 1 - 3 år
3) 4 - 6 år
4) 7 -9  år
5) 10 år eller mer

45. Hade du tidigare erfarenhet som ledare innan du började arbeta 
som ledare åt Friluftsfrämjandet ?

1) Ingen erfarenhet
2) mindre än 1 års erfarenhet
3) 1 - 3 års erfarenhet
4) 4 - 6 års erfarenhet
5) 7 - 9 års erfarenhet
6) 10 års erfarenhet eller mer

46. Vad var anledningen till att du slutade arbeta som ledare ?

1) Ej tid att ställa upp
2) Annat att göra
3) Ej intresserad
4) Annan orsak
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47. Har du gått/deltagit i någon ledarutbildning vid Friluftsfrämjandet ?

1) Ja
2) Nej

48. Om du svarat Ja på fråga 47, när gick du i så fall senast 
denna utbildning ?

1) 1994-1993
2) 1992-1991
3) 1990-1989 '
4) 1988-1987
5) 1986-1985
6) 1984-1983
7) 1982-1981
8) 1980 eller tidigare

49. Anser du att Friluftsfrämjandet satsar tillräckligt mycket på
ledarutbildning ?

1) Ja
2) Nej

50. Hur tyckte du att ledarutbildningarna vid Friluftfrämjandet var ?
( besvaras av dia som aått nåaon ledarutbildning ).

1) dålig
2) ganska bra
3) bra
4) mycket bra

51. Hur mycket betydde det för dig att vara ledare vid Friluftsfrämjandet ?

1) inte särskilt mycket
2) ganska mycket
3) mycket
4) väldigt mycket

52. Vad anser du vara ledarens viktigaste roll 7 ( Anae endast ett alternativ ! )

1) planera
2) organisera
3) leda
4) kontrollera
5) annat
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53. Hur viktigt anser du det vara, att som ledare ha väl utvecklade 
externa kontaktnät ?

1 ) inte särskilt viktigt
2) ganska viktigt
3) viktigt
4) mycket viktigt

54. Hur viktigt ansåg du det var att ha duktiga medarbetare som hade 
förmåga att ta initiativ och ansvar ?

1 ) inte särskilt viktigt
2) ganska viktigt
3) viktigt
4) mycket viktigt

55. Hur viktigt ansåg du det var att ha medarbetare när du utövade ditt 
ledarskap 7

1) inte särskilt viktigt
2) ganska viktigt
3) viktigt
4) mycket viktigt

56. Hur arbetssamt tyckte du att det var att arbeta med ledarskap ?

1 ) inte särskilt arbetssamt
2) något arbetssamt
3) ganska arbetssamt
4) mycket arbetssamt

57. Hur viktigt ansåg du det var för dig att arbeta som ledare vid 
Friluftsfrämjandet ?

1) inte särskilt viktigt
2) mindre viktigt
3) viktigt
4) mycket viktigt

58. Tyckte du ditt ledarskap var lätt att ersättas av någon annan ?

1 ) inte alls
2) något
3) ganska mycket
4) mycket
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59. Hur mycket tyckte du att Friluftsfrämjandet stöttade dig i ditt ledarskap ?

1 ) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket

60. Tycker du att Friluftsfrämjandets mål överensstämmer med din 
syn på hur verksamheten skall bedrivas ?

1 ) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket

61. På vilken nivå tycker du att man skall satsa mera resurser i form 
av ledarutveckling ?

1) centrala nivån
2) distriktsnivån
3) lokala nivån
4) det är bra som det är

62. Hur mycket ansåg du, att du kunde påverka beslutsfattandet i din 
lokalavdelning ?

1) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket

63. Hur mycket ansåg du, att du kunde påverka beslutsfattandet på 
distriktsnivån ?

1) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket

64. Hur mycket ansåg du, att du kunde påverka beslutsfattandet på 
den centrala nivån ?

1) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket
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65. Om du skulle bli tillfrågad om att arbeta som ledare igen, skulle du 
då kunna tänka dig att engagera dig igen?

1) Ja
2) Nej

66. Om du skulle få möjlighet att gå en ledarutbildning vid
Friluftsfrämjandet, skulle du då kunna tänka dig att engagera dig igen ?

1) Ja
2) Nej

67. Om du har svarat Nei på fråaa 65 och 66. vad är anledningen till att 
du inte kan tänka dig att engagera dig som ledare igen ?
( Anae endast ett alternativ ! )

1) Ej tid att ställa upp (tidsbrist)
2) Andra intressen ( t ex familjen)
3) Andra uppdrag
4) Inget behov
5) Ej intresserad
6) Annat

68. Om du har svarat Ja på fråaa 65 och 66. skulle du i så fall
huvudsakligen önska arbeta som ledare i barn, ungdom, vuxen 
eller annan verksamhet ?

1) Bamledare
2) Ungdomsledare
3) Vuxenledare
4) Annat

69. Om du har svarat Ja på fråaa 65 och 66. i vilken form skulle du i 
så fall önska att eventuell fortbildning/vidareutbildning skall ske ?

1) intema ledarkurser
2) externa ledarkurser
3) kurser på högskola
4) annat alternativ

70. I vilken grad anser du att man skulle behöva utveckla kompetensen 
hos nuvarande ledare för att möta framtidens ledarbehov ?

1 ) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket
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FRÅGOR ATT BESVARAS AV DIG SOM TIDIGARE HAR ARBETAT SOM LEDARE :
V G SKICKA IN DENNA SIDA TILLSAMMAMS MED SVARSFORMULÄRETI

Vilka färdigheter anser du skulle behöva utvecklas inom ledarskap ?

Vilka egenskaper anser du att en "bra" ledare behöver ha ?

Vad i ledarskapet gav dig mest och var roligast ?

Vad kändes minst motiverande med arbetet som ledare ?

Anser du att det finns ytterligare insatser som din förening kan göra för 
ledarutveckling, i form av stöd m m och i så fall vad ?

Övriga synpunkter :
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FRÅGOR ATT BESVARAS AV DIG SOM INTE TIDIGARE HAR ARBETAT SOM LEDARE :
( Om du har svarat NEJ på fråga 13 och NEJ på fråaa 14 )

71. Bor du inom en storstadsregion ?
( till storstadsregioner räknas Stockholm. Malmö. Göteborg. Umeå samt 
andra större städer )

1) Ja
2) Nej

72. Hur mycket betyder det för dig att vara medlem vid Friluftsfrämjandet ?

1 ) inte särskilt mycket
2) ganska mycket
3) mycket
4) väldigt mycket

73. Hur mycket skulle det betyda det för dig att vara ledare vid 
Friluftsfrämjandet ?

1) inte särskilt mycket
2) ganska mycket
3) mycket
4) väldigt mycket

74. Om du skulle bli tillfrågad om att arbeta som ledare,skulle du 
kunna tänka dig att engagera dig som ledare ?

1) Ja
2) Nej

75. Om du dessutom skulle få möjlighet att gå en ledarutbildning vid 
Friluftsfrämjandet, skulle du då kunna tänka dig att engagera dig 
som ledare ?

1) Ja
2) Nej

76. Om du har svarat Nej på fråaa 74 och 75. vad är anledningen till att 
du inte kan tänka dig att engagera dig som ledare ?
( Anae endast ett alternativ ! Ì

1) Ej tid att ställa upp (tidsbrist)
2) Andra intressen ( t ex familjen)
3) Andra uppdrag
4) Inget behov
5) Ej intresserad
6) Annat
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77. Om du har svarat Ja på fråaa 74 och 75. skulle du i så fall
huvudsakligen önska arbeta som barn, ungdom, vuxen eller 
annan ledare ? ( Anae endast ett alternativ ! )

1 ) Bamledare
2) Ungdomsledare
3) Vuxenledare
4) Annat

78. I vilken grad anser du att man skulle behöva utveckla kompetensen 
hos nuvarande ledare för att möta framtidens ledarbehov ?

1) inte särskilt mycket
2) något
3) ganska mycket
4) mycket
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FRÅGOR ATT BESVARAS AV DIG SOM INTE TIDIGARE HAR ARBETAT SOM LEDARE

V G SKICKA IN DENNA SIDA TILLSAMMAMS MED SVARSFORMULÂRET !

Vilka färdigheter anser du skulle behöva utvecklas inom ledarskap ?

Vilka egenskaper tycker du att en "bra" ledare behöver ha ?

Anser du att det finns ytterligare insatser som din förening kan göra för 
ledarutveckling, i form av stöd m m och i så fall vad ?

Övriga synpunkter :
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Bilaga 2 

TABELLER, SAMMANSTÄLLNING

Tabell 1 : Ålderskategori

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Ålder Antal % Antal % Antal % Antal %
10-15 år 6 1.1 1 0,3 3 5,5 10 1,1
16-25 år 64 11,9 20 5,8 2 3,6 86 9,2
26-35 år 103 19,2 44 12,8 7 12,7 154 16,4
36-45 år 193 35,9 114 33,0 19 34,5 326 34,8
46-55 år 123 22,9 120 34,8 14 25,5 257 27,4
56-65 år 34 6,3 34 9,9 9 16,4 77 8,2
66-> 14 2,6 12 3,5 1 1,8 27 2,9
Summa 537 100,0 345 100,0 55 100,0 937 100,0
Bortfall 3 3 6

Tabell 2: Kön

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Kön Antal % Antal % Antal % Antal %
Kvinna 346 64,6 234 68,2 31 56,4 611 65,4
Man 190 35,4 109 31,8 24 43,6 323 34,6
Summa 536 100,0 343 100,0 55 100,0 934 100,0
Bortfall 4 5 9

Tabell 3: Civilstånd

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Civilstånd Antal % Antal % Antal % Antal %
Gift 368 69,8 254 74,9 39 72,2 661 71,8
Ogift 52 9,9 20 5,9 5 9,3 77 8,4
Sambo 66 12,5 31 9,1 6 11,1 103 11,2
Ensamstående 37 7,0 28 8,3 3 5,6 68 7,4
Änka/Änkeman 4 0,8 6 1,8 1 1,9 11 1,2
Summa 527 100,0 339 100,0 54 100,0 920 100,0
Bortfall 13 9 1 23
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Tabell 4: Hemmavarande barn

Hemmavarande barn
Aktiva ledare 
Antal %

F d aktiva ledare 
Antal %

Medlemmar 
Antal %

Totalt
Antal %

Inga 169 31,8 119 34,8 22 40,0 310 33,4
1 barn 72 13,5 63 18,4 10 18,2 145 15,6
2 bam 176 33,1 94 27,5 11 20,0 281 30,2
3 bam 96 18,0 56 16,4 9 16,4 161 17,3
4 bam 14 2,6 9 2,6 2 3,6 25 2,7
5 bam eller fler 5 0,9 1 0,3 1 1,8 7 0,8
Summa
Bortfall

532
8

100,0 342
6

100,0 55 100,0 929
14

100,0

Tabell 5: Bostadsform

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Bostadsform Antal % Antal % Antal % Antal %
Gård/Lantbruk 33 6,2 20 5,9 3 5,5 56 6,0
Villa 338 63,2 214 62,9 31 56,4 583 62,7
Kedjehus 24 4,5 21 6,2 6 10,9 51 5,5
Radhus 48 9,0 28 8,2 5 9,1 81 8,7
Insatslägenhet 41 7,7 23 6,8 3 5,5 67 7,2
Hyreslägenhet 47 8,8 30 8,8 4 7,3 81 8,7
Annat 4 0,7 4 1,2 3 5,5 11 1.2
Summa 535 100,0 340 100,0 55 100,0 930 100,0
Bortfall 5 8 13

Tabell 6: Högsta avslutade utbildning

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Högsta utbildning Antal % Antal % Antal % Antal %
6-7 årig grund-/folkskol< 21 4,0 19 5,7 4 7,4 44 4,8
9 årig grund-/enhetssko 45 8,5 27 8,0 5 9,3 77 8,4
Realskola 23 4,4 14 4,2 4 7,4 41 4,5
2 årigt gymnasium/fack: 94 17,8 47 14,0 6 11,1 147 16,0
3/4 årigt gymnasium 92 17,5 35 10,4 5 9,3 132 14,4
Folkhögskola 11 2,1 7 2,1 2 3,7 20 2,2
Universitet/Högskola 205 38,9 148 44,0 23 42,6 376 41,0
Annan utbildning 36 6,8 39 11,6 5 9,3 80 8,7
Summa 527 100,0 336 100,0 54 100,0 917 100,0
Bortfall 13 12 1 26
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Tabell 7: Arbetsledarfunktion i det dagliga arbetet

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal % Antal %
Ja 207 39,0 135 40,2 21 38,9 363 39,4
Nej 324 61,0 201 59,8 33 61,1 558 60,6
Summa 531 100,0 336 100,0 54 100,0 921 100,0
Bortfall 9 12 1 22

Tabell 8: Omfattning av engagemang i annan förening

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt mycket 114 43,0 77 44,5 10 33,3 201 42,9
Ganska mycket 69 26,0 39 22,5 10 33,3 118 25,2
Mycket 50 18,9 30 17,3 7 23,3 87 18,6
Väldigt mycket 32 12,1 27 15,6 3 10,0 62 13,2
Summa 265 100,0 173 100,0 30 100,0 468 100,0
Bortfall 16 5 1 22
Kommenter:
Ej svar (=Ej engagerad) 259 170 24 453

Tabell 9: Tidigare engagemang som ledare i annan förening

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal % Antal %
Ja 267 51,3 184 55,9 26 48,1 477 52,8
Nej 253 48,7 145 44,1 28 51,9 426 47,2
Summa 520 100,0 329 100,0 54 100,0 903 100,0
Bortfall 20 19 1 40

Tabell 10: Försök till värvning av annan som ledare till föreningen

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal % Antal %
Ja 432 80,7 270 80,4 28 51,9 730 78,9
Nej 103 19,3 66 19,6 26 48,1 195 21,1
Summa 535 100,0 336 100,0 54 100,0 925 100,0
Bortfall 5 12 1 18
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Tabell 11: Huvudsaklig värvning

Kategori
Aktiva ledare F d aktiva ledare 
Antal % Antal %

Medlemmar 
Antal %

Totalt
Antal %

Föräldrar 151 34,8 118 44,7 2 6,9 271 37,3
Barn 14 3,2 7 2,7 3 10,3 24 3,3
Övrig släkt 8 1,8 3 1,1 0 0,0 11 1,5
Närmaste bekanta 148 34,1 87 33,0 17 58,6 252 34,7
Arbetskamrater 48 11,1 22 8,3 1 3,4 71 9,8
Annan 65 15,0 27 10,2 6 20,7 98 13,5
Summa 434 100,0 264 100,0 29 100,0 727 100,0
Kommentar:
Bortfall Antalet Ja svar på fr 10 - total summa ovan 3
Ej svar/bortfall_______ Antalet Nej svar fr 10 + bortfall fr 10 - bortfall ovan______________ 213

Tabell 12: Hemmavarande barn i åldern 16-25 år med intresse för ledarskap

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal % Antal %
Ja 60 11,6 43 13,4 5 10,2 108 12,1
Nej 459 88,4 279 86,6 44 89,8 782 87,9
Summa 519 100,0 322 100,0 49 100,0 890 100,0
Bortfall 21 26 6 53

Tabell 13: Arbete som ledare idag

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal % Antal %
Ja 536 99,4 6 1,8 2 3,8 544 59,1
Nej 3 0,6 323 98,2 50 96,2 376 40,9
Summa 539 100,0 329 100,0 52 100,0 920 100,0
Bortfall 1 19 3 23

Tabell 14: Arbetat tidigare som ledare

Aktiva ledare F d aktiva ledare Medlemmar Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal % Antal %
Ja 223 54,8 342 99,1 1 2,1 566 70,8
Nej 184 45,2 3 0,9 46 97,9 233 29,2
Summa 407 100,0 345 100,0 47 100,0 799 100,0
Bortfall + Ej svar 144
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Variabelanalys, två frågor/ två variabler(Aktiva ledare/F d ledare)

Tabell 15: Huvudsaklig verksamhet som ledare

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Barnledare 342 64,2 247 72,2 589 67,3
Ungdomsledare 83 15,6 58 17,0 141 16,1
Vuxenledare 82 15,4 24 7,0 106 12,1
Annat 26 4,9 13 3,8 39 4,5
Summa 533 100,0 342 100,0 875 100,0
Bortfall 7 6 13

Tabell 16: Huvudsaklig nivå som ledare

Kategori
Aktiva ledare 
Antal %

F d aktiva ledare 
Antal %

Totalt
Antal %

Lokala nivån 509 95,3 338 98,0 847 96,4
Distriktsnivån 20 3,7 5 1,4 25 2,8
Centrala nivån 5 0,9 2 0,6 7 0,8
Summa 534 100,0 345 100,0 879 100,0
Bortfall 6 3 9

Tabell 17: Arbete som ledare inom storstadregion

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Ja 180 33,6 102 29,7 282 32,1
Nej 356 66,4 241 70,3 597 67,9
Summa 536 100,0 343 100,0 879 100,0
Bortfall 4 5 9

Tabell 18: Arbetad tid som ledare

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Mindre än 1 år 44 8,2 21 6,1 65 7,4
1 -3  år 146 27,3 98 28,6 244 27,8
4 - 6 år 116 21,7 103 30,0 219 25,0
7 - 9 år 57 10,7 36 10,5 93 10,6
10 år eller mera 171 32,0 85 24,8 256 29,2
Summa 534 100,0 343 100,0 877 100,0
Bortfall 6 5 11

5



Tabell 19: Tidigare erfarenhet som ledare innan ledarskap vid FF

Kategori
Aktiva ledare 
Antal %

F d aktiva ledare 
Antal %

Totalt
Antal %

Ingen erfarenhet 299 56,1 190 55,4 489 55,8
Mindre än 1 års erfaren 39 7,3 19 5,5 58 6,6
1 - 3 års erfarenhet 71 13,3 60 17,5 131 15,0
4 - 6 års erfarenhet 46 8,6 28 8,2 74 8,4
7 - 9 års erfarenhet 18 3,4 18 5,2 36 4,1
10 års erfarenhet eller s 60 11,3 28 8,2 88 10,0
Summa
Bortfall

533
7

100,0 343
5

100,0 876
12

100,0

Tabell 20: Genomgången ledarutbildning vid FF

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Ja 424 79,4 288 84,5 712 81,4
Nei 110 20,6 53 15,5 163 18,6
Summa 534 100,0 341 100,0 875 100,0
Bortfall 6 7 13

Tabell 21 : Senast genomgången ledarutbildning vid FF

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
1994- 1993 153 35,7 10 3,4 163 22,7
1992- 1991 83 19,3 39 13,4 122 17,0
1990- 1989 66 15,4 42 14,5 108 15,0
1988 -1987 45 10,5 46 15,9 91 12,7
1986-1985 22 5,1 31 10,7 53 7,4
1984-1983 22 5,1 45 15,5 67 9,3
1982-1981 12 2,8 14 4,8 26 3,6
1980 eller tidigare 26 6,1 63 21,7 89 12,4
Summa 429 100,0 290 100,0 719 100,0
Kommentar
Fler svar än Ja på fr 20 (5 st), fr 48 (2 st)
Summa bortfall/Ei svar 111 58 169

Tabell 22: Behov av ledarutbildning

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Ja 326 60,7 134 39,3 460 52,4
Nej 211 39,3 207 60,7 418 47,6
Summa 537 100,0 341 100,0 878 100,0
Bortfall 3 7 10
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Tabell 23: Önskemål av form för ledarutbildning/fortbildning

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Interna ledarkurser 171 50,9 66 50,4 237 50,7
Extema ledarkurser 136 40,5 51 38,9 187 40,0
Kurser på högskola 18 5,4 8 6,1 26 5,6
Annat alternativ 11 3,3 6 4,6 17 3,6
Summa 336 100,0 131 100,0 467 100,0
Kommentar
Fler svar än Ja på fr 22 (10 st)
Bortfall 3
Summa bortfall/Ej svar 204 217 421

Tabell 24: Tillräcklig satsning på ledarutbildningar från FF

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Ja 372 71,1 269 81,3 641 75,1
Nej 151 28,9 62 18,7 213 24,9
Summa 523 100,0 331 100,0 854 100,0
Bortfall 17 17 34

Tabell 25: Kvalitet på ledarutbildningar vid FF

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Dålig 9 3,1 4 1,4 13 2,2
Ganska bra 63 22,0 48 16,4 111 19,2
Bra 150 52,4 162 55,5 312 54,0
Mycket bra 64 22,4 78 26,7 142 24,6
Summa 286 100,0 292 100,0 578 100,0
Kommentar:
Fler svar än Ja på fr 47 (4 st), även fr 48 (2 st)
Bortfall/Ej svar 254 56 310

Tabell 26: Betydelsen av att vara ledare vid FF

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt mycket 54 10,1 40 11,7 94 10,7
Ganska mycket 217 40,4 109 31,8 326 37,0
Mycket 196 36,5 130 37,9 326 37,0
Väldigt mycket 70 13,0 64 18,7 134 15,2
Summa 537 100,0 343 100,0 880 100,0
Bortfall 3 5 8
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Tabell 27: Ledarens viktigaste roll

Kategori
Aktiva ledare 
Antal %

F d aktiva ledare 
Antal %

Totalt
Antal %

Planera 73 13,7 51 14,9 124 14,2
Organisera 149 28,0 80 23,4 229 26,2
Leda 254 47,7 171 50,0 425 48,6
Kontrollera 6 1,1 0 0,0 6 0,7
Annat 50 9,4 40 11,7 90 10,3
Summa
Bortfall

532
8

100,0 342
6

100,0 874
14

100,0

Tabell 28: Betydelsen av av ledarens externa kontaktnät

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt viktigt 74 13,9 34 9,9 108 12,3
Ganska viktigt 193 36,3 129 37,5 322 36,8
Viktigt 174 32,7 132 38,4 306 34,9
Mycket viktigt 91 17,1 49 14,2 140 16,0
Summa 532 100,0 344 100,0 876 100,0
Bortfall 8 4 12

Tabell 29: Betydelsen av att som ledare ha duktiga medarbetare

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt viktigt 3 0,6 4 1,2 7 0,8
Ganska viktigt 30 5,6 37 10,7 67 7,6
Viktigt 168 31,3 135 39,0 303 34,4
Mycket viktigt 335 62,5 170 49,1 505 57,3
Summa 536 100,0 346 100,0 882 100,0
Bortfall 4 2 6

Tabell 30: Vikten av att ha medarbetare vid utövandet av ledarskap

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt viktigt 19 3,5 6 1,7 25 2,8
Ganska viktigt 79 14,7 59 17,2 138 15,7
Viktigt 193 36,0 124 36,0 317 36,0
Mycket viktigt 245 45,7 155 45,1 400 45,5
Summa 536 100,0 344 100,0 880 100,0
Bortfall 4 4 8
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Tabell 31: Arbetsbelastning med ledarskap

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt arbetssamt 172 32,1 104 30,2 276 31,4
Något arbetssamt 237 44,3 139 40,4 376 42,8
Ganska arbetssamt 117 21,9 95 27,6 212 24,1
Mycket arbetssamt 9 1,7 6 1,7 15 1,7
Summa 535 100,0 344 100,0 879 100,0
Bortfall 5 4 9

Tabell 32: Betydelsen av att arbeta som ledare vid FF

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt viktigt 45 8,4 12 3,5 57 6,5
Ganska viktigt 125 23,4 74 21,4 199 22,6
Viktigt 287 53,6 215 62,3 502 57,0
Mycket viktigt 78 14,6 44 12,8 122 13,9
Summa 535 100,0 345 100,0 880 100,0
Bortfall 5 3 8

Tabell 33: Lätthet av någon annan att ersätta det egna utövandet av ledarskapet

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte alls 59 11,2 55 16,5 114 13,3
Något lätt 204 38,7 133 39,9 337 39,2
Ganska lätt 196 37,2 104 31,2 300 34,9
Mycket lätt 68 12,9 41 12,3 109 12,7
Summa 527 100,0 333 100,0 860 100,0
Bortfall 13 15 28

Tabell 34: Stöttning av ledarskapet från FF

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt mycket 108 20,2 55 16,1 163 18,6
Något 176 32,9 101 29,6 277 31,6
Ganska mycket 189 35,3 143 41,9 332 37,9
Mycket 62 11,6 42 12,3 104 11,9
Summa 535 100,0 341 100,0 876 100,0
Bortfall 5 7 12
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Tabell 35: Överenstämmelse av FF:s mål jämfört med den egna synen

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt mycket 14 2,6 8 2,4 22 2,5
Något 92 17,3 52 15,3 144 16,5
Ganska mycket 289 54,3 194 57,2 483 55,5
Mycket 137 25,8 85 25,1 222 25,5
Summa 532 100,0 339 100,0 871 100,0
Bortfall 8 9 17

Tabell 36: Önskemål av verksamhetsnivå vid satsning av ledarutveckling

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Centrala nivån 36 6,8 13 3,9 49 5,7
Distriktsnivån 117 22,2 55 16,6 172 20,0
Lokala nivån 315 59,7 222 67,1 537 62,5
Det är bra som det är 60 11,4 41 12,4 101 11,8
Summa 528 100,0 331 100,0 859 100,0
Bortfall 12 17 29

Tabell 37: Möjlighet till påverkan av beslutsfattandet på lokalavdelningsnivån

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt mycket 74 14,0 49 14,6 123 14,3
Något 138 26,1 90 26,9 228 26,4
Ganska mycket 195 36,9 148 44,2 343 39,7
Mycket 121 22,9 48 14,3 169 19,6
Summa 528 100,0 335 100,0 863 100,0
Bortfall 12 13 25

Tabell 38: Möjlighet till påverkan av beslutsfattandet på distriktsnivån

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt mycket 318 61,2 209 66,1 527 63,0
Något 142 27,3 92 29,1 234 28,0
Ganska mycket 51 9,8 14 4,4 65 7,8
Mycket 9 1,7 1 0,3 10 1,2
Summa 520 100,0 316 100,0 836 100,0
Bortfall 20 32 52
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Tabell 39: Möjlighet till påverkan av beslutsfattandet på centrala nivån

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt mycket 420 83,0 288 92,6 708 86,7
Något 72 14,2 19 6,1 91 11,1
Ganska mycket 11 2,2 3 1.0 14 1.7
Mycket 3 0,6 1 0,3 4 0,5
Summa 506 100,0 311 100,0 817 100,0
Bortfall 34 37 71

Tabell 40: Behovet av att utveckla ledarna för framtidens behov

Aktiva ledare F d aktiva ledare Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal %
Inte särskilt mycket 26 5,1 19 6,4 45 5,5
Något 162 31,5 130 43,5 292 35,9
Ganska mycket 231 44,9 119 39,8 350 43,1
Mycket 95 18,5 31 10,4 126 15,5
Summa 514 100,0 299 100,0 813 100,0
Bortfall 26 49 75
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Variabelanalys, en fråga/ en variabel (F d ledare)

Tabell 41: Anledningar till att ha slutat som ledare

F d aktiva ledare
Kategori Antal %
Ej tid att ställa upp 127 36,9
Annat att göra 65 18,9
Ej intresserad 11 3,2
Annan orsak 141 41,0
Summa 344 100,0
Bortfall 4

Tabell 42: Engagemang som ledare igen vid förfrågan

Kategori
F d aktiva ledare 

Antal %
Ja 136 39,8
Nej 206 60,2
Summa 342 100,0
Bortfall 6

Tabell 43: Engagemang som ledare igen vid erbjudan om ledarutbildning

F d aktiva ledare
Kategori Antal %
Ja 134 39,3
Nej 207 60,7
Summa 341 100,0
Bortfall 7

Tabell 44: Anledningar till att inte engagera sig som ledare igen

F d aktiva ledare
Kategori Antal %
Ej tid att ställa upp 73 32,9
Andra intressen 60 27,0
Andra uppdrag 47 21,2
Inget behov 8 3,6
Ej intresserad 7 3,2
Annat 27 12,2
Summa 222 100,0
Kommentar:
Bortfall Fler svar än antalet Nej på fr 65 (6 st) och på fr 66 (5 st).
Bortfall/Ej svar 126 (:= mindre än antalet Ja svar på fr 65 (10 st) och fr 66 (8 st).
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Tabell 45: Verksamhet vid engagemang som ledare igen

F d aktiva ledare
Kategori Antal %
Barnledare 80 54,8
Ungdomsledare 33 22,6
Vuxenledare 26 17,8
Annat 7 4,8
Summa 146 100,0
Kommentar
Bortfall Fler svar än antalet Ja svar på fr 65 (10 st) och på fr 66 (8 st).
Bortfall/Ej svar 202 0= mindre än antalet Nej svar på fr 65 (4 st) och fr 66 (5 st).

Tabell 46: Önskemål av kursform för ledarutbildning/fortbildning

F d aktiva ledare
Kategori Antal %
Interna ledarkurser 66 50,4
Externa ledarkurser 51 38,9
Kurser på högskola 8 6,1
Annat alternativ 6 4,6
Summa 131 100,0
Kommentar:
Bortfall 5 :st i förhållandet till Ja på fr 65 och 3 st i förhållandet till Ja på

Tabell 47: Behovet av att utveckla ledarna för framtidens behov

F d aktiva ledare
Kategori Antal %
Inte särskilt mycket 19 6,4
Något 130 43,5
Ganska mycket 119 39,8
Mycket 31 10,4
Summa 299 100,0
Bortfall 49

13



Bilaga 3 

TABELLER, SAMMANSTÄLLNING 

Variabelanalys, en fråga/ en variabel (Medlemmar)

Tabell 48: Boende inom storstadsregion

Medlemmar
Storstadsregion Antal %
Ja 14 27,5
Nej 37 72,5
Summa 51 100,0
Bortfall 4

Tabell 49: Betydelsen av medlemskapet i FF

Medlemmar
Kategori Antal %
Inte särskilt mycket 17 32,7
Ganska mycket 24 46,2
Mycket 9 17,3
Väldigt mycket 2 3,8
Summa 52 100,0
Bortfall 3

Tabell 50: Betydelsen av att vara ledare vid FF

Medlemmar
Kategori Antal %
Inte särskilt mycket 38 73,1
Ganska mycket 10 19,2
Mycket 3 5,8
Väldigt mycket 1 1,9
Summa 52 100,0
Bortfall 3

Tabell 51: Engagemang som ledare

Medlemmar
Kategori Antal %
Ja 15 28,8
Nej 37 71,2
Summa 52 100,0
Bortfall 3
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Tabell 52: Engagemang som ledare vid erbjudan om ledarutbildning

Medlemmar
Kategori Antal %
Ja 16 30,8
Nej 36 69,2
Summa 52 100,0
Bortfall 3

Tabell 53: Anledningar till att inte engagera sig som ledare

Medlemmar
Kategori Antal %
Ej tid att ställa upp 12 32,4
Andra intressen 10 27,0
Andra uppdrag 11 29,7
Inget behov 1 2,7
Ej intresserad 2 5,4
Annat 1 2,7
Summa 37 100,0
Bortfall/Ej svar
Kommentar:_________ Fler svar än antalet Nej på fr 75 (1 st).

Tabell 54: Verksamhet vid engagemang som ledare

Medlemmar
Kategori Antal %
Barnledare 7 41,2
Ungdomsledare 4 23,5
Vuxenledare 1 5,9
Annat 5 29,4
Summa 17 100,0
Bortfall/Ej svar Fler än Ja på fr 74, 75
Kommentar: Fler svar än Ja på fr 74 (2 st) och fr 75 (1

Tabell 55: Behovet av att utveckla ledarna för framtidens behov

Medlemmar
Kategori Antal %
Inte särskilt mycket 3 7,7
Något 18 46,2
Ganska mycket 16 41,0
Mycket 2 5,1
Summa 39 100,0
Bortfall 16
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FÖRTECKNING ÖVER D-UPPSATSER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITU 
TIONEN FR O M vt 1994.

Vårterminen 1994

1 . I KOMMUNENS INTRESSE. En studie av decentraliseringen och därmed 
åtföljande kompetenseffekter för lärama vid Ålidhemsskolan.
Bertil Sundström 
Handledare:Kjell Gisselberg

2 . AVGÅNGAR UR VÄRNPLIKTSSYSTEMET - systemfel med konsekvenser för 
den värnpliktige.
Siv Rehn
Handledare: Gerhard Nordlund

3 . STUDIEMÖNSTER OCH FAKTORER SOM PÅVERKAR STUDIERNA VID 
DISTANSUTBILDNING AV SJUKSKÖTERSKOR.
Kerstin Öhrling 
Handledare: Jarl Backman

4 . GYNMANSIEELEVERS ÖVERGÅNGSMÖNSTER TILL HÖGSKOLAN I 
VÄSTERBOTTENS LÄN. En studie med inriktning på kön och ort.
Anders Lindqvist och Gunilla Näsström 
Handledare: Widar Henriksson

Höstterminen 1994

1 . "HELA HAVET STORMAR" En studie om information/kommunikation, attityder 
samt ansvars- och beslutsområden.
Lillemor Jonasson 
Handledare: Leif Lindberg

Vårterminen 1995

1 . 40 ÅR MED KVALITET I HÖGSKOLAN - en granskning av statsmakternas
kvalitetsbegrepp.
Taija Nevala
Handledare: Ethel Dahlgren

2 . LEDARSKAP I KOMMUNAL BARNOMSORG UR PERSONALPERSPEKTIV. 
Marie Jansson
Handledare: Ethel Dahlgren

3 . IDYLL ELLER DESPERATION - om företagande i stället för lönearbete.
Ingrid Viklands
Handledare: Leif Lindberg

4 . HUR UPPNÅS KVALITET I UTBILDNING? -  En studie av diskussionen på 
samhälls- respektive institutionsnåvi -
Anna Fogelberg & Birgitta Orrebo.
Handledare: Anders Olofsson

5 . SKOLA I FÖRÄNDRING. Utvärdering av Grubbe rektorsområdes decen
traliserade organisation. Delrapport.
Britt Löfstrand.
Handledare: Leif Lindberg



Höstterminen 1995

6 . LEDARSKAP INOM FRILUFTSFRÄMJANDET -  En undersökning av idéella 
ledares inställning till sitt ledarskap och behovet av ledarutveckling.
Bjöm Liewendahl och Mats Mähler 
Handledare: Gerhard Nordlund.
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