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UTTAGNINGSPROCESS – LANDSLAGSLEDARE TRUPP 
Varje landslagsteam består i utgångspunkt av tre ledare. Dessa tre ska kunna bidra med 
olika delar i ett gemensamt arbete för att tillsammans bli en stark enhet. En 
grundförutsättning för att ett ledarteam ska fungera optimalt är möjligheten för alla att 
kunna påverka sin roll, att kunna nyttja sina kompetenser bäst möjligt och att alla inom 
teamet trivs tillsammans. Hänsyn till detta ska tas vid sammansättning av varje team och 
rekryteringen av ledare göras utifrån ett helhetsperspektiv, ej med fokus enbart på varje 
ledare för sig. Det är också viktigt att de olika ledarteamen har en förmåga att arbeta med 
varandra. Mycket av landslagets arbete bygger på erfarenhetsutbyte mellan de olika 
tränarteamen för att inte bara stärka det enskilda laget utan hela landslagets prestation.  
 
Processen 
Rekrytering av landslagstränare genomförs likt ett head hunting uppdrag och inte som en 
öppen ansökningsprocess. Men, är du intresserad och anser dig själv vara en bra kandidat är 
du självklart välkommen att kontakta förbundskaptenen på tova.soren@gymnastik.se och 
visa intresse. I kartläggningsfasen ligger kompetensprofilen för landslagsledare som grund. 
Personer som uppfyller alla eller stora delar av profilen diskuteras utifrån olika perspektiv; 
Vilka styrkor/kompetenser har de som kan bidra till landslagsarbetet? I vilken roll skulle de 
kunna utgöra en tillgång för landslaget? Utvärderingarna från arbetet 2018 är också en viktig 
del diskussionerna. Vad ska upprepas, vad ska ändras och vad ska förbättras. Det är viktigt 
att få ihop ledarteam som vi tror ska kunna föra arbetet vidare så att landslagsverksamheten 
kontinuerligt förbättras.  
 
Eftersom varje ledare i varje team bidrar med sin unika profil, anpassas och formas teamets 
behov utifrån vem som tillsätts och därav har landslagsledningen vald följande process: 

1. En helhetsbild med förslag på alla 18 ledare i de 6 tränarteamen tas fram av 
arbetsgruppen 

2. Respektive lagansvarig utses, kontakten tas av förbundskapten 
3. Friståendeansvarig i varje lag utses och kontaktas  
4. Redskapsansvarig i varje lag utses och kontaktas 

 
Varje förfrågan kan påverka efterföljande steg i fall att en tilltänkt ledare skulle tacka nej. Det 
kan göra att ursprungstanken måste revideras och en ledare som kanske är tänkt passa i ett 
team, istället passar mycket bättre i ett annat. Det är landslagsledningens ansvar att 
säkerställa inte bara ett superteam, men 6 grymma konstellationer.  
 
Tidsplan 
Arbetet med att forma och tillsätta tränarteam inför 2020 pågår under våren 2019. 
Ambitionen är att kunna presentera alla team på förbundets hemsida innan utgången på maj 
månad.  
 
Uttagningsgrupp 
Arbetet med att tillsätta landslagstränare inför 2020 sköts av en arbetsgrupp bestående av 
Förbundskapten, 2 st HPC samt Landslagschef. Inspel från TTK säkerställs i processen. 
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