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Organisation 
Organisationen er RGF, Rodskov Gymnastikforening, http://rodskoveskerod.mono.net/9304/GYMNASTIKFORENING 

Selvreflektion 
Jeg har været foreningens kasserer i 20 år og formand i et år. Er desuden webredaktør for foreningen og lokalområdet 

(http://rodskoveskerod.mono.net). 

Dette er nok den stærkeste grad af involvering i den analyserede organisation og vil øve indflydelse på analysens 

resultater og fortolkningen af disse. For at minimere denne indflydelse på resultaterne, er  

• resultaterne en direkte afskrift af informanternes kommentarer optaget på 'bånd'. 

• alle 4 informanter har fået de samme 6 spørgsmål. 

• Der er optaget en kort videosekvens med alle 4 informanter. 
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Metode 
Alle dokumenter og videosekvenser er her: http://rodskoveskerod.mono.net/21849/Kultur 

 

Forberedelse, skema til informant 

Skema blev udleveret før interview (fil: 121005-OrgKultur-JHTsch-Besvarelse). Hovedpunkter: 

1 Dit navn, din rolle 

2 Hvordan er du havnet her i foreningen? 

3 Hvordan oplever du foreningen? 

4 Den årlige opvisning i marts 

5 Rummelighed 

6 Opsamling 

Forberedelse, interviewskema 
Skema til informant blev udbygget med en række spørgsmål pr. hovedpunkt (fil: 121005-OrgKultur-JHTsch-Besvarelse). 

Interview 
Lydoptagelse:  Hvert interview blev optaget. 

Skema:  Noter blev nedskrevet på interviewskemaet som back-up, hvis lydoptagelsen skulle svigte. 

Video:  Hvert interview blev afsluttet med ½ minuts videooptagelse med præsentation af informant. 

Resultater:  Udsagn er samlet pr. de 6 interview-hovedpunkter (fil: 121005-OrgKultur-JHTsch-Besvarelse) 

Resultater 

Informanter 

I alt er 4 personer interviewet 

P1. Rolle: Havkajakinstruktør 

P2. Rolle: Gymnastikleder, bruger (Yoga) og tidl. forkvinde. 

P3. Rolle: Aktivitetsbruger (Petanque og Svømning). Tidligere 

       idræt- og gymnastiktræner i RGF. 

P4. Rolle: Forældre - far - til børn der er brugere. 

 

P2 og P3 er interviewet samtidig (er gift med hinanden).  Kilde: allankelly.blogspot.com 

Baggrund 
Organisationskulturen beskrives ud fra Edgar Scheins model, hvor organisationen opdeles i Artefakter, Værdier og 

Grundlæggende antagelser.  
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Organisationskulturen i RGF 
Edgar Scheins 

model 

Element i modellen Element i RGF  
(P1 2 3 4 er de interviewede personer) - (-): Element ikke nævnt- 

  
 

Artefakter Bygninger Opvisning i Rodskov Forsamlingshus nævnes af flere.  
Påklædning (-) 
Jokes (-) 
Helte/skurke (P1) Indspisthed: Der er ikke noget nemmere end at tage andres ideer og køre 

videre med dem, - men tingene har det med at klinge ud! Og så må de 

ideskabende ikke være tabt på gulvet. 

Hvis du altid går i andres fodspor så kommer du aldrig foran. 
Belønning (P4) Også, at der siges tak til trænerne, at de ved opvisningen får gaver og 

blomster, - vi ved nemlig godt, at de ikke får ret meget for deres indsats. 

(P1) Pokal til person i RHK?: Skulderklap, ja … men når det gøres så formelt som 

med en pokal, så kan det være svært, det kan være uheldige signaler, - 

pokalmodtager er fx dagen efter på vej ud af RHK. 
Straf (P1) Ide-skabere rundt omkring … fx NN, ide skabene, men det kniber med at 

komme ind som instruktør. Her bliver vores rummelighed stillet på prøve. Selvom 

ikke lige løber efter den samme bold, skal der også være plads til alle. 
Myter (P4) Ved opvisningen fornemmer ungerne,  

- at der sker en overlevering af traditioner 

- det drejer sig om noget større. 

(P4) Opvisningen er seriøs, underholdende og traditionsbunden. Man vil noget 

med det her! 

(P1) Hvis du altid går i andres fodspor så kommer du aldrig foran. 
  

 

Værdier Hvordan adfærd 

begrundes. 
(P2) Et minus for byen, hvis RGF ikke var der. 

Hvordan 

overbevisning 

begrundes. 

(P2) Også et plus for byen ældre, at petanque er kommet op at stå.  

Hvordan regler 

begrundes. 
(P1, censor) En censor kan også bedre håndhæve klubbens regler, fx havkajak-

træningspas, end holdets instruktør. 
  

 

Grundlæggende 

antagelser 

Det der tages for 

givet, ubevidst 
(P3) Det er instruktørerne der trækker deltagerne, det er ikke RGF. 

(P4) RGF er mere overskuelig, man føler også ejerskab som medlem, det er også 

specielt. 
Det vi faktisk gør (P1) Ja, En rummelig forening … når en banker på døren med en ny aktivitet, så 

mødes det med en åbenhed. 

(P4) Vigtigt at foreningen har en fane, men også at den bæres rigtigt, - viser at 

foreningen tager sig selv alvorligt. 
Hvad er virkeligt og 

sandt 
(P3) Flot at der pludselig i lokalområdet er så mange professionelle kajakroere. Det 

var der ikke for blot få år siden. 

(P4) Vigtigt at traditioner bæres videre i bestyrelsen, i lokalsamfundet. 
Hvad og hvordan er 

mennesker 
(P4) RGF er mere overskuelig, man føler også ejerskab som medlem, det er også 

specielt. 

Fællesskabet i den lille forening giver stolthed, … 

(P1) Hvis du altid går i andres fodspor så kommer du aldrig foran. 

(P1) Tiden har gjort at det ikke kun er ungdom, men 'hele livet' foreningen går 

efter. 

 

 


